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Jak hřeší herečka 
Michaela Kuklová?

Kultovní jídla,  
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Druhá šance 
se vyplatí
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Zkouška trvanlivosti: 
Víno a džus byly na reparát
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
jakékoli hodnocení potravin bývá 
subjektivní záležitostí. Někomu chutná 
více slané, někomu kyselejší. Jsou ale 
případy, kdy naše smyslové detek-
tory nezklamou nikoho bez ohledu 
na chuťové preference. Poměrně 
přesně dokážeme objevovat pachuť 
nebo vytušit ledacos z nelibé barvy 
a vůně. Na našich testech se to dá mnoh-
dy krásně pozorovat. Stává se, že porota 
zaznamená problém už při senzorice a od-
borné chemické analýzy ho pak jen potvrdí. A je 
jedno, jestli vzorek jeví známky zkažení, nebo v něm 
je počínající plíseň. Vzpomenu na příklady, kdy jsme ochutnali hned dvě evidentně 
zkažené vajíčkové pomazánky po sobě nebo jak porota plivala z úst úhledná koleč-
ka kyselého a zatuchlého poličanu. Ve všech případech se jednalo o vzorky, jejichž 
datum „použitelnosti“ mělo před sebou ještě dlouhou cestu.
Naopak je běžné, že si řada potravin drží „kondičku“ i po tom, co „projdou“ a je 
zbytečné je vyhazovat, protože je můžeme bez rizika konzumovat ještě klidně pár 
dnů (popř. týdnů) poté. Krásným příkladem je mléko, které máte otevřené zpraco-
vat do tří dnů, ale vydrží klidně trojnásobek doporučené doby uvedené na obalu. 
Tím, jestli se dá bezmezně věřit datu minimální trvanlivosti (popřípadě datu spo-
třeby), nebo je lepší se spolehnout na vlastní smysly, jsme v tomto čísle věnovali 
dostatečně na to, abychom vám mohli dát jednoznačnou odpověď. Podívali jsme se 
na problém z pohledu legislativy i po praktické stránce a dospěli k poměrně uspoko-
jivým závěrům. Pokud vás zajímá jakým, nalistujte na rubriku Zaostřeno. 
Správnost tohoto závěru se potvrdila mimo jiné při redakčním testování sýrů. Nejenže 
jsme mezi novinkami objevili propadáky od značek, které obvykle moc přešlapů nedě-
lají, ale narazili jsme při testu camembertů i na takové, kterými by se spíše dalo házet 
o zeď místo gumového hopíku. Nebo na jiné, co si pro aroma a chuť došly nejspíš pří-
mo do výrobny penicilínu nebo do lesa. Jednoduše – nabízíme toho pro vás opět dost, 
takže se pohodlně usaďte a vychutnejte si březnovou porci od A až do Z. 

Dobrou chuť za celou redakci přeje

 
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupce šéfredaktora
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Soutěžte o předplatné na 12 měsíců
Jako poděkování za Vaši přízeň jsme pro vás připravili soutěž o předplatné Světa potravin 
na období 12 měsíců (květen 2017 až duben 2018). 

Chcete vyhrát? Stačí, když nám na email redakce@svetpotravin.cz 
zašlete správnou odpověď na naši otázku: 

Kde zakoupíte Svět potravin? 
a)  v trafikách, které spadají pod sítě Peal, 

Valmont a na vybraných Českých poštách

b) jen na Českých poštách po celé ČR

c) pouze u kamelota na ulici

Do předmětu nezapomeňte uvést „soutěž o předplatné“. 
Do emailu prosím pište vždy celé jméno a adresu. Uzávěrka odpovědí 16. 3. 2017.

editorial

Testovali 
jsme, jak 
dlouho 
vydrží 
potraviny 
v lednici.
Jak to 
dopadlo si 
přečtěte 
na stranách 
19 a 20.

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

06/16  Červen 201629 Kč

Pusťte si 
 bylinky k tělu
Syrová strava:  
 nebezpečná móda nebo 
 zdravá alternativa?

Jídlo v restauraci:  
Nebojte se ho reklamovat

Lucie Křížková:  
O jídle i nostalgii školních let
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Už jste ochutnali nudle 
z kaštanů?

 
Cikánská jitrnice 
je plněná bramborem.

 
Michaela Kuklová ochutnala 
šneky, ale hmyz odmítá.

 
Korejští kuchaři se neobejdou 
bez brambor a luštěnin.
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Na slovo s MUDr. Hanou Mojžíšovou

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Proč přibíráme a nevíme si s tím rady?

Zaujalo vás 
            na Facebooku a webu

Zavařování bez nálevu je výzva

Krabičkovou dietu 
vyzkoušímTentokrát jsme se zeptali MUdr. Hany Mojží-

šové, která se specializuje na problematiku 
výživy ve zdraví i nemoci, zdravý životní 
styl a zdravé hubnutí.

Největší potíž vidím v tom, že mnozí lidé mají 
ve svém jídelníčku celkově vysoký příjem 
energie oproti výdeji. Chybí jim pohyb, ne-
pravidelně jedí, převažuje u nich večerní jídlo, 
mají vysoký příjem jednoduchých cukrů, soli, 
alkoholu, tuků a naopak nedostatek ovoce a ze-
leniny. Teorie je jasná, realita vhodné praxe často 
chybí. Lidé se nesnadno orientují v záplavě nevhod-
ných informací na internetu, nenacházejí čas na přípravu stravy 
a plánování, ztrácejí či nezískávají dříve běžné dovednosti vlastní 
přípravy jídla. Nahodilost výběru potravin a jídla během dne pak 
vede k nadměrnému energetickému příjmu, který není adekvátní 
chybějícímu pohybu a navíc výživová hodnota stravy je velmi 
nízká. Kvalita a přiměřené množství stravy je základní biologickou 
potřebou našeho těla, které pro svou funkci potřebuje vhodné 
sacharidy, zvýšeně „zdravé“ tuky, bílkoviny pro obnovu tkání, 
imunitu, tvorbu svaloviny i kvalitu pleti. A také nesčetné množství 
minerálních látek, vitaminů a enzymů. Zapomínáme, že můžeme 
pracovat, užívat si svých blízkých, sportovat a cestovat jen za před-
pokladu, že budeme zdraví. Zajímat se o to, co jíme, je investice 
jen a jen pro nás. Plánujme tedy pro svou kondici a vitalitu vhodné 
jídlo, pravidelný pohyb a nezapomínejme ani na odpočinek.

Dobrý den,
chystám se už dlouho na zavařování bez nálevu, na sucho v trou-
bě. Dočetla jsem se, že zavařené potraviny takto dlouho vydrží 
a neztratí svou původní chuť. Mohli byste tento postup doporučit? 
Děkuji.
    Karolína Durková, Pardubice
Zavařování na sucho je určitě jednou z variant, jak si zeleninu 
a ovoce uchovat. Důležité ale je důkladně umýt zavařovací sklenice 

v horké vodě ještě před naplněním. Neměly by se utírat 
utěrkou, lepší je nechat vyschnout. Troubu je potřeba 
nejprve předehřát na horní i spodní ohřev na 80 °C. 
Naplněné sklenice stavíme na suchý plech na dno 
trouby. Sklenice je možné také podložit mokrou 
utěrkou. Jsou hospodyňky, které pokládají sklenice 
na suchý plech, ale také na plech s trochou vody. 
Zavařovačky musejí mít mezi sebou menší rozestupy, 

aby tady mohl proudit volně vzduch a ohřívání bylo 
stejnoměrné. Důležité také je, aby byla závitová víčka na sklenice 
čistá a dobře seděla. Zavařování (sterilizace) trvá stejně dlouho jako 
zavařování v klasickém zavařovacím hrnci. Přesný čas se obtížně 
určuje, záleží na elektrickém příkonu, na množství a velikosti sklenic 
a také na druhu ovoce či zeleniny, které zavařujeme. Na internetu ale 
naleznete mnoho rad a tipů. Držíme palce.

Dobrý den, čtu váš časopis již dlouho a jste 
pro mne inspirací. V posledním čísle mne 
velmi zaujal rozhovor s hereckou dvoji-
cí Evou Hruškovou a Janem Přeučilem. 

Jsou mi velmi sympatičtí, líbí se mi jejich 
pozitivní přístup k životu a také jsem byla 
mile překvapena, jak kvalitně se stravují. 
O dietních krabičkách uvažuji už dlouho 

a tento milý pár mi dodal odvahu, abych to 
vyzkoušela.

Marta Houdková, Písek

První horkou 
čokoládu připravili 
před 500 lety 
ve Španělsku.

každý Čech vyhodí 
kilo jídla týdně. 
co s tím?

České medy 
mají pochvalu. 
Prošly přísnými 
kontrolami.
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Avokádo pro zdraví a krásu
O pozitivních účincích avokáda na lidské zdraví není vůbec pochyb. Kromě toho, že je zdrojem 

vitaminů a minerálních látek, jeho hlavní význam je v hydratační funkci díky vysokému 
obsahu omega 3 nenasycených mastných kyselin. Avokádo nabízí kožním buňkám 

široké spektrum důležitých látek, například vitaminy C a E, které mají významné 
regenerační schopnosti, především v kombinaci s potravinami s vysokým obsahem 
selenu. Dalším takovým typem jsou brazilské paraoříšky. Látky v nich obsažené 

údajně zabraňují vzniku vrásek.

Šampión vín 
je z Bzence
Nejlepším vínem pro letošní rok se stal Ryzlink 
vlašský 2015, pozdní sběr, řady Collection 1508 
Reservé ze Zámeckého vinařství Bzenec. Tento 
šampión byl zvolen na konci loňského roku 
zástupci Národního vinařského centra a Svazu 
vinařů ČR a stává se tak absolutním vítězem 
národní soutěže Salon vín, která patří mezi nejvyšší 
a nejprestižnější akce tohoto typu u nás. Uspěl 
v konkurenci 2020 moravských a českých vín. 
Nová kolekce Salonu vín 2017 je pro veřejnost 
otevřena v Národním vinařském centru na zámku 
ve Valticích od soboty 4. února 2017 do poloviny 
prosince 2017. V případě zájmu je také možné 
objednat se na řízenou degustaci.

Do restaurace 
bez oblečení?
Kuriózních restaurací naleznete po celém světě 
mnoho. Na Maledivách se můžete najíst pod 
mořskou hladinou, jinde si zase pro své jídlo 
vyšplháte do koruny stromů. Ani Češi nejsou 
pozadu s nápady, jak přilákat hosty do svých 
podniků. V jedné šumavské restauraci musíte 
vyluštit hlavolam, abyste si mohli objednat, 
v dalším pražském podniku zase jíte 66 metrů 
nad zemí, jinde se ocitnete ve středověku. Co 
je to ale proti londýnské restauraci, která byla 
nedávno otevřena a kam můžete přijít nazí. Umíte 
si představit, že si zde dáte třeba první rande? 
Každopádně rezervace na místa registruje majitel 
na několik měsíců dopředu.

neuniklo nám
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Indiánská kuchařka
O Apačích, Navazích, Komančích 
a Siouxech víme leccos, ale co jedli, když 
si právě nedopřávali kukuřičné placky 
nebo bizoní pečínku? A co na jejich 
stolech objevíme dnes? Tato Indiánská 
kuchařka je jednou z mála knih, které 
vám odpoví. Autorem publikace je Roman 
Tadič, vydalo ji nakladatelství Dauphin 
a naleznete v ní téměř 200 receptů 
s doporučeními na suroviny a ingredience 
dostupné v naší zemi. Kdybyste měli 
zrovna chuť na orobincové koláčky, 
střemchový dort, indiánské placky na sto 
způsobů, špenát z tykvových květů, 
polévku s žaludovou moukou nebo 
navažský čaj, pak je tato kniha za 328 Kč 
tipem právě pro vás.

kusů vajec 

spotřeboval za loňský rok v průměru 

jeden Čech. Přestože je tato potravina 

v naší zemi velmi oblíbená, její spotřeba 

v domácnostech postupně klesá. Podle statistiků 

lze tento postupně klesající zájem o vejce 

chápat jako srovnávání spotřeby této komodity 

na úroveň běžnou v ostatních vyspělých 

zemích, kde je spotřeba na obyvatele 

na daleko nižší úrovni. Pro ilustraci – 

v roce 2008 snědl každý Čech ročně 

270 kusů.

259
Číslo 
   měsíce



www.svetpotravin.cz 7

   4 tipy 
 
do kuchyně
  Nechcete, aby se vám lepil sýr na struhadlo? Stačí 
potřít plochu olivovým olejem a je hotovo.

  Máte rádi cibuli při smažení hodně dozlatova? 
Přidejte trochu jedlé sody a cibule lépe 
zkaramelizuje.

  Potřebujete připravit rychlý oběd? Namočte 
těstoviny přes noc do studené vody, uvaří se pak 
během pár minut.

  Nejdou vám krájet tenké plátky masa? Nechte ho 
zmrazit a krájení půjde snadněji.

Medu je méně, včely ubývají
Po medu je velká poptávka, ale včelstva ubývají. Za celý loňský rok došlo 
k otravě u 507 včelstev, což je o 70 % více než v roce 2015. Problémy 

mělo 41 chovatelů včel. Podle Petra Pejchala, mluvčího Státní 
veterinární správy, je prokázáno u pěti případů, že k otravě došlo 
kvůli použití přípravků na ochranu rostlin. Jak uvedla Jarmila 
Machová, předsedkyně Českého svazu včelařů, chovatelé se 
od zemědělců finančního odškodnění za úhyny způsobené 

postřiky většinou nedočkají. „Zdaleka ne u každého podezření na otravu se 
následně prokáže jako zdroj postřik aplikovaný zemědělci,“ připojil P. Pejchal. 
V prvním čtvrtletí letošního roku budou zveřejněny přesné počty úhynu 
včelstva a také mapa otrav.

neuniklo nám   

Video Nebuď 
houska láká mladé
Téměř každá česká pekárna v poslední době 
pociťuje citelný nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků znalých svého řemesla 
a ochotných pracovat. Hnutí Naši 
pekaři, které vzniklo jako soukromá 
iniciativa skupiny významných 
osobností z pekařského oboru z celé 
České republiky, iniciovalo natočení náborového 
filmu „Nebuď houska“, který má za cíl oslovit 
zájemce o pekařské a cukrářské řemeslo z řad 
absolventů základních škol a mládeže obecně. Spot 
trvá přes dvě minuty a je zde vidět celý proces 
výroby, než se nám dostane na talíř čerstvá houska. 
Motivační video je určitě zajímavým počinem. 
Reklamní šot najdete na stránkách  
www.chlebnasvezdejsi.cz.

Latinské přísloví

             Kdo je umírněný  

        v jídle, je sám 
                  sobě lékařem.
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potravinová policie

Většina sáčků, ve kterých si domů 
zeleninu, ovoce či pečivo přine-
seme, skončí po vyložení nákupu 

v odpadu, v lepším případě tom tříděném. 
Ale jde to i jinak. Z okolních zemí k nám 
v poslední době přichází trend obchodů, 
kde můžete nakoupit zboží bez obalů. 
V Itálii, Francii nebo Velké Británii jsou 
krámky, podobné bývalým koloniálům, 
součástí trhu již několik let. U nás lidé 
za potravinami bez obalu chodí například 

do obchůdku ve dvoře v Bělehradské ulici 
na pražských Vinohradech. Obchod Bez 
obalu je projektem stejnojmenné nezis-
kové organizace. Jeho autoři ho považují 
za test, při kterém si ověřují, jak může 
efektivně fungovat systém distribuce za-
ložený na potravinách bez obalu, a to jak 
ke spokojenosti zákazníků, tak kontrol-
ních orgánů. Obaly slouží nejen k marke-
tingovým účelům, ale také jako ochrana 
zboží, a tak splnit hygienické normy při 

tomto způsobu prodeje je náročnější, 
neboť je třeba zaručit, aby se do potravin 
nedostala vlhkost nebo škůdci.

Za sáčky zdarma platíme
V ideálním případě si do prodejny 
doneste vlastní krabičky, sklenice nebo 
jiné uzavíratelné dózy. Tyto nádoby jsou 
ideální na mouku, rýži, koření, luštěniny 
nebo třeba sušené ovoce. Řadu potravin 
můžete nakoupit do látkových sáčků, 
tašek a třeba také povlaku od polštá-
ře. Zatím mohou zákazníci v obchodě 
Bez obalu dostat suché suroviny, jako 
jsou luštěniny, obiloviny, mouka, oříšky 
a sušené ovoce. V zemích s delší historií 
tohoto způsobu prodeje se již nabízejí 
nejen suché potraviny, ale rovněž čerstvé 
zboží, ovoce a zelenina, mléčné výrobky 
a také drogistický sortiment.
Pokud byste do obchodu dorazili nevy-
baveni, nabídnou vám zde ke koupi také 
sáček papírový – ovšem za relativně 
vyšší cenu, právě proto, aby se zdůraznila 
skutečná hodnota jednorázového obalu. 
Prodejna se snaží upozornit na to, že ani 

Z každého běžného nákupu si domů doneseme 
také mnoho igelitových sáčků, do kterých ukládá-
me ovoce, zeleninu a pečivo. do dalších desítek 
obalů jsou pak zabaleny jednotlivé produkty. Jak 
by však vypadaly nákupy bez této plastové zá-
plavy? Na to už se nějakou dobu snaží odpovídat 
obchody, kde nakoupíte do vlastních krabiček 
nebo také třeba povlaku od polštáře.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Začátek konce 
doby plastové
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sáčky v obchodech nejsou, navzdory vše-
obecné představě, zadarmo – jejich cena 
je promítnuta již v ceně potravin.

Když nechcete platit za značku
Do příjemného prostředí lidé chodí kvůli 
atmosféře, stejně jako na farmářské trhy. 
Mezi typické zákazníky patří mladší ženy, 
kterým záleží na tom, co jejich rodina 
konzumuje. Obchod je také logickou 
volbou pro příznivce ekologie, kteří nepa-
tří k typickým zákazníkům supermarketů 
a jimž záleží na tom, aby zanechávali co 
nejmenší stopu a neplýtvali zdroji. Zákaz-
níci v obchodě pořizují jen takové množ-
ství, které bezpečně zkonzumují. Vyhnou 
se nákupu velkých balení či více kusů 
ve slevě, které mnohdy končí po datu 
trvanlivosti v koši. Zákazníci neplatí 
za jednorázové obaly, ale ani za značky 
a marketing. V obchodě jsou všechny 
brandy zaštítěny logem Bez obalu. Při 
nákupu také spotřebitelé přesně vidí, 
v jakém stavu kupované potraviny jsou.
Do obchodu míří lidé především z etic-
kých důvodů, ale ani ty ekonomické 

nemusejí být zcela zanedbatelné. Díky 
tomu, že jsou potraviny nabízeny bez 
obalu, je možné je prodávat levněji. Ceny 
je samozřejmě nutné porovnávat s podob-
nými produkty. Většina zboží nabízeného 
v obchodě je v bio kvalitě. Konkurencí, se 
kterou je tedy nutno srovnávat, nejsou 
supermarkety, ale spíše menší obchody 
se zdravou výživou. Zatímco u některého 
zboží tvoří náklad na obal jen jednotky 
procent výsledné ceny, u složitějších 
obalů to mohou být až desítky procent. 
To jsou tedy náklady, které jsou v případě 
zboží bez obalů ušetřeny.

I velkoobchody bez obalů
Stejnou filozofii jako ve vztahu k zákazní-
kům se obchod snaží uplatňovat také vůči 
dodavatelům – cílem je vytvořit síť těch, 
kteří budou dodávat zboží v co největších 
obalech, budou ochotni zabezpečit dodává-
ní ve vratných nádobách (barelech, pytlích, 
kýblech apod.) 
a v ceně zohlední 
úsporu za náklady 
spojené s distribucí 
v jednorázových obalech (obalové mate-
riály, balící linky, výdaje na reklamu, PR 
a marketing, poplatky za listování v su-
permarketech apod.). Velcí výrobci zatím 
na tento systém připraveni nejsou, neboť 
jsou vázáni svými hygienickými standardy, 
které je nutí postupo-
vat podle zavedených 
postupů.

Šetřit může každý
K dalším úsporám 
spotřebovaného plastu 
by mělo dojít od roku 
2018, kdy vstoupí 
v platnost zákaz po-
skytovat zdarma lehké 
plastové tašky, tedy ty 
od 15 do 50 mikrote-
nů, které patří k nej-
častěji používaným. 
Cena pevně stanovena 
nebude, tu si jed-
notlivé obchody určí 
samy. Tašky již dříve 
zpoplatnily obchodní 
řetězce, dnes je zdarma 
nenabízí žádný, k do-
stání jsou nejméně 
za jednu korunu. Podle 
informací od Svazu 
obchodu a cestovního 
ruchu došlo k poklesu 
odběru v řádech desí-
tek procent. Spotřeba 
igelitových tašek, 
včetně sáčků, se v roce 

2011 pohybovala kolem závratných 300 
kusů na osobu za rok. Cílem EU je, aby 
v roce 2019 nebyla vyšší než 90 kusů 
na osobu ročně, v roce 2025 by průměrná 
spotřeba neměla přesáhnout 40 kusů.
Podle odborníků však hrozí, že místo 
tenkých tašek budou obchodníci zdarma 
rozdávat ty silnější nad 50 mikrotenů 
a jejich spotřeba tím výrazně vzroste. Mi-
nisterstvo životního prostředí tak uvažuje 
o rozšíření nad rámec evropské regulace 
také na tyto tašky. Navzdory některým 
návrhům se zpoplatnění nebude týkat 
klasických mikrotenových sáčků, které 
plní také hygienickou funkci u volně pro-
dávaného zboží. Ovšem i tyto obaly, které 
většinou končí obratem v odpadu, mají 
svou alternativu. Stejně jako si spousta 
lidí spolu se zpoplatněním tašek zvykla 
nosit na nákupy tašky textilní, je možné 
dnes zakoupit plátěné pytlíky, které jsou 
určeny k opakovanému použití. Ekologic-

kou zátěž tak může 
snížit každý sám 
tím, že si nebude 
v obchodech brát 

na každou jednotlivou drobnost speciální 
sáček. Některé z nich je jistě možno na-
hradit těmi plátěnými. A i když se zpočát-
ku budou obchodníci možná vzpírat, jistě 
si na přání zákazníků šetřit naše životní 
prostředí zvyknou. 

potravinová policie

„Budeme si chodit  
              s vlastní mističkou?“
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Není to sice žádná krasavice, ale její 
zdravotní účinky jsou prokázané. Bobule 
cizrny jsou kostrbaté a vypadají jako 
beraní hlavy, proto nese název cizrna 
beraní. Její původ je nejistý, ale prameny 
uvádějí, že se začala šlechtit před 7000 
tisíci lety v Turecku, nebo Sýrii, a to 
nejspíš z divokého druhu zvaného Cicer 
reticulatum. Dnes je největším producen-

tem a vývozcem cizrny Indie, ale daří se 
jí také třeba na Blízkém východě, v se-
verní Africe, ale i v Mexiku. V Čechách 
je známá její béžová odrůda, ale existuje 
také zelená a červená cizrna.
Když ji zařadíte do svého jídelníčku, stane 
se jeho nezbytnou součástí. Má lahodnou 
oříškovou chuť a navíc je cenově velmi 
dostupná, proto se z ní uživí početná 

rodina. Má 
bohaté využití, 
fantazii se při 
její úpravě 
meze nekladou.

Káva s lepší 
pěnou?
Mezi nejzná-
mější cizrnové 
pochoutky 
patří hummus, 
což je lahodná 
kaše, kterou 
můžete jíst 
k čemukoliv, 
nejlépe pak 
s bílými placka-
mi. Její příprava 
je jednoduchá. 
Cizrna se uvaří, 

rozmixuje a přidá se do ní olivový olej, 
pasta tahini, česnek, petrželka, sůl, pepř 
a třeba trochu chilli. Posypat ji můžete 
sezamovými semínky, ta se ale dají roze-
mlít i dovnitř.
Cizrna se dokonce dávala také do kávy. 
Nejen Francouzi, ale také oby-
vatelé na Balkáně, přidávali 
pražené a namleté beraní 
bobule do kávy, prý 
pro lepší pěnu.
A čím je cizrna 
tak zajímavá pro 
naše zdraví? 
Kvalita 

objevili jsme

cizrna beraní patří mezi nejkvalitnější luštěniny 
vhodné pro naši výživu. Je nepostradatelnou 
složkou stravy vegetariánů a doporučuje se zvláště 
pro děti a těhotné ženy. Říká se jí také římský 
hrách a její oříšková chuť je nezapomenutelná. 
Vyšlechtěna byla nejspíš před 7000 lety v oblasti 
jihovýchodního Turecka a na její klady pějí ódy 
kuchaři a přírodní léčitelé po celém světě.

Cizrny 
  se nepřejíte

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock
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semen je daná vysokým obsahem polysa-
charidů, bílkovin a vlákniny (5 až 19 %). 
Z hlediska aminokyselinového složení je 
cizrna dobrým zdrojem lysinu (cca 7 %), 
který je velmi důležitým stavebním 
prvkem pro všechny bílkoviny obsaže-
né v našem těle. Má významnou roli při 
budování svalů, vstřebávání vápníku, 
při hojení po operacích či po zraněních. 
Má také funkci při produkci hormonů, 
enzymů a protilátek při infekcích.
Cizrna má vysoký podíl nenasycené 
mastné kyseliny 
linolové, která 
patří mezi tzv. 
omega 6 mastné 
kyseliny a je účinná v prevenci onemoc-
nění srdečně-cévní soustavy (snižuje 
hladinu cholesterolu). Značný je i obsah 
vápníku a železa.
Z vitaminů je pozoruhodný obsah kyse-
liny pangamové (vitamin B 15), která je 
účinný antioxidant a pomáhá předcházet 
tvorbě peroxidů, které se podílejí na pro-
cesu stárnutí.

Delší příprava stojí za to
Příprava cizrny je trochu zdlouhavá, ale 
výsledek stojí za to. Pokud se ráno roz-
hodnete, že byste si rádi z cizrny připravili 
třeba večeři, je potřeba myslet na její 
včasné namočení. Kuchaři doporučují, 
že by se tato luštěnina měla nechat pod 
vodou minimálně dvanáct hodin. To, aby 
byla dobře stravitelná a dalo se s ní lépe 
pracovat. Než začnete cizrnu vařit, je lepší 
vodu, ve které se „koupala“, vylít a napus-
tit si do hrnce vodu novou. Usnadní to 

tak její trávení, 
protože semena 
do vody vypustí 
při louhování 

látky, které nejsou pro lidský trávicí trakt 
úplně vhodné. Abychom zabránili nadý-
mání po konzumaci cizrnové pochoutky, 
je doporučeno vhodit do vody při vaření 
třeba bazalku, saturejku, libeček nebo 
tymián. Luštěnina by se neměla během 
vaření solit, aby se nezpomalil proces 
měknutí. Sůl je tedy vhodné přidat spíše 

až na konci. 
 

Kromě vaření se používají další způsoby 
úpravy cizrny – fermentování, paření, 
smažení či pražení semen.

Ochutejte garbanzo
Jedním z nejznámějších pokrmů z cizrny 
je španělská polévka garbanzo. Cizrnu na-
močíme přes noc do studené vody, druhý 
den slijeme a cizrnu vaříme s vepřovým 
nebo uzeným masem asi dvě hodiny, 
do úplného změknutí. Z uvařeného žlout-
ku, octa, oleje a trochy vývaru z cizrny 

utřeme omáčku podobnou majonéze. 
Přidáme utřený česnek a dle chuti 

sůl a pepř. Do omáčky vmí-

objevili jsme

„Cizrnu se vyplatí vařit spolu 
s bylinkami“

  obsahuje téměř všechny vitaminy 
a minerální látky
  obsahuje hodně železa, vápníku, 
hořčíku, draslíku a manganu
  má vysoký obsah zdravých tuků 
a vlákniny
  udržuje jemnou a pevnou pokožku
  je skvělým zdrojem rostlinných 
bílkovin
  lze ji používat jako prevenci proti 
civilizačním chorobám

ProČ jíst 
CIZRNU?
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objevili jsme

cháme cizrnu, nasekaný bílek, pokrájené 
uzené maso, rajčata, nasekanou petrželku 
a kapary. Vše dobře promícháme nejlépe 
dřevěnou vidlicí a v chladnu necháme 
uležet. Je to vážně lahůdka. Tuto polévku 
lze jíst v jakoukoliv roční dobu, zasytí 
a stane se oblíbenou součástí vašeho 
rodinného jídelníčku.
Cizrnu lze připravovat také na sladko. 
Když si ji opražíte a obalíte třeba v cukru, 
nebo medu, děti si tento luštěninový 
dezert jistě oblíbí.
A na své si přijdou i dospělí. Pokud 

nechcete večer 
u dobrého 
filmu mlsat 
chipsy, můžete 
si z cizrny při-
pravit své ve-
černí „zobání“ 
bez výčitek, 
nejlépe třeba 
s příchutí 
uzené papri-
ky. Uvaře-
nou cizrnu 
opláchneme 
a pořádně osu-
šíme. Bobule 
zakápneme oli-
vovým olejem 

a promícháme s kořením (uzená paprika, 
sůl a pepř), aby se každá kulička obalila. 
Chvíli marinujeme a pak dáme na plech 
vyložený pečícím papírem do trouby 
na 180 °C  na cca 30 minut. Někdy také 
místo soli lze použít kvalitní sojovou 
omáčku i sušený česnek, provensálské 
koření či rozmarýn. Kdo má rád trochu 
pálivější chutě, může přidat chilli nebo 
pálivou papriku.

Hubněte s cizrnou
To, že je cizrna prospěšná našemu tělu, 
je prokázané. Ostatně většina luštěnin 
je na tom podobně, a není proto důvod 
se jim vyhýbat. Naopak. Dle specialistů 
na výživu je ale také cizrna velmi vhodná 
při hubnutí. Její výhodou je, že pomáhá 
urychlit pocit sytosti díky vláknině, 
kterou boby obsahují. Ve 100 g cizrny 
je 8,6 g vlákniny. Pokud tedy trpíte 
nadváhou, pak je možné alespoň dvě 
porce denně nahradit právě pokrmem 

z této luštěniny. „Hodně jsem přibrala 
po dětech a docela mě to trápilo. Má 
lékařka mi poradila, abych začala vařit 
více luštěnin. Naučila jsem se vyrábět 
hummus a falafel, často jíme cizrnovou 
polévku. Postupně jsem se přestala do-
jídat, protože jsem měla pocit sytosti. Je 
to asi půl roku a vážím o šest kilo méně,“ 
říká naše čtenářka Monika Píchová. Její 
partner zase vítá to, že se na rodinném 
jídelníčku objevily právě luštěniny. „Man-
želka je vůbec nevařila, ale já na ně byl 
zvyklý z domova a docela mi to chybělo. 
Když pak žena udělala jednou hummus, 
byl jsem mile překvapený. Dětem to také 
chutná, tak mám z toho radost.“ Doma si 
prý často vyrábějí i cizrnové pochoutky 
právě k televizi nebo na výlety. „Když 
někam jedeme, připravíme si do krabičky 
opraženou cizrnu obalenou v koření a ne-
musíme kupovat v bistrech brambůrky 
nebo tyčinky,“ doplňují manželé Píchovi.

Luštěniny na vzestupu
Luštěniny se pomalu vracejí na české 
talíře. Naše babičky a prababičky tyto plo-
diny využívaly v kuchyni velmi často, ale 
moderní doba a nové trendy je postupně 
vytlačily na okraj zájmu. Loňský rok byl 
dokonce vyhlášený Organizací pro výživu 
a zemědělství Organizace spojených 
národů (FAO) „Rokem luštěnin“. Cílem 
bylo seznámit širokou veřejnost s jejich 
výhodami z hlediska výživy. Luštěniny 
ale hrají důležitou roli i v rámci trvale 
udržitelné potravinářské výroby, proto-
že mají schopnost vázat dusík. Zvyšují 
tak úrodnost půdy a pozitivně ovlivňují 
životní prostředí. Cizrna a její sourozenci 
si tuto propagaci jistě zaslouží. Však nám 
také dělají velmi dobrou službu. 

  Při nákupu sušených luštěnin vždy 
kontrolujte datum spotřeby. Luštěni-
ny by se neměly skladovat déle než 
jeden rok.

  Nevyloupané lusky omyjte a mini-
málně na sedm až osm hodin (nejlé-
pe na 12 hodin) namočte do převa-
řené vody, aby při následném vaření 
změkly. K vaření některých luštěnin 
použijte vodu, ve které jste je namá-
čeli – obsahuje cenné výživné látky.

  Čočku, loupaný hrách a některé 
menší druhy fazolí nemusíte namá-
čet.

  Luštěniny osolte až poté, co je uvaří-
te, jinak nezměknou.

  Doba vaření závisí na stáří a druhu 
luštěniny, ale také na stupni tvrdosti 
vody. Čím je voda tvrdší, tím déle se 
luštěniny vaří.

  Delší doba namáčení a vaření po-
máhá předcházet nadýmání, které 
někteří citlivější lidé při konzumaci 
luštěnin pociťují. Podobně působí 
i přidání saturejky, fenyklového se-
mínka, majoránky nebo kmínu.

  Čerstvé fazolové lusky je nutno ale-
spoň 10 minut povařit, aby se z nich 
odstranily jedovaté phaseolotoxiny. 
Před vařením fazolové lusky omyjte, 
odřízněte jim konce a stáhněte z nich 
dřevnatá vlákna.

JAK NA 
luštěniny?
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Jsme rádi, že se otázce poctivosti a kvality po-
travinářských výrobků v maloobchodních ře-
tězcích věnuje pozornost na takové úrovni. Je 
to totiž téma, které sami považujeme 
za naprosto zásadní. Za stejně 
důležité považujeme i to, 
aby v debatě o kvalitě a pů-
vodu potravin padaly přesné 
informace a zákazník nebyl 
uváděn v omyl. Proto přinášíme 
mapu původu a přehled českých 
a moravských chovatelů, od nichž 
maso označované značkou Vocílka po-
chází. Jako kaž dý obchodník, který má 
na prvním místě zákazníka a ctí jeho přá-
ní a potřeby, i my v BILLE nabízíme a vždy 
budeme nabízet našim zákazníkům to, co si 
přejí. V našich prodejnách si proto vybere ka-
ždý – ten, kdo vy hledává nejvyšší kvalitu, i ten, 
kdo upřednost ňuje příznivou cenu.

Téma kvalitních, a přitom dostupných potravin je v poslední době 
často probírané a diskutované. Naposledy se mu věnovala televizní 
debata Otázky Václava Moravce. Diskuze se týkala toho, jak se má 

spotřebitel zorientovat v označení jednotlivých produktů a novinkách, 
které v tomto ohledu přinese novela zákona o potravinách. 

Vocílka = maso ze špičkových českých a moravských chovů

Vepřové maso značky Vocílka se také pyšní českým půvo-
dem. U  vepřového masa zákazníci nejvíce sahají po  kýtě 
bez kosti, řízcích, pleci bez kosti, krkovici s kostí a vepřové 
pečeni s kostí.

Poctivé hovězí maso od Vocílky je mezi zákazníky velmi 
oblíbené. Nejoblíbenější je čerstvé hovězí zadní, roště-
ná, guláš nebo mleté maso. Veškeré produkty do BILLY 
dorazily z českých krajů.

Drůbež pod  značkou Vocílka zaručuje kvalitu českých 
chovů. Z  kuřecích výrobků v  nákupních košících nej-
častěji končí kuřecí řízky, celé kuře, spodní a horní steh-
na a samozřejmě kuřecí čtvrtky.

Přehled chovatelů:

Lipra Pork, a.s.:
Luštěnice
Libřice
Kasalice
Lužec
Valovice
Štěpánovice
Vlčkovice
Tišice

SPV Pelhřimov, a.s.:
Krhovice
Velké Němčice
Milotice
Bojanovice
Litohošť
Vyskytná

Animo Žatec, a.s.:
Nemilkov
Vrbka
Lišany 
Vroutek
Jindřichov
Zlonice
Kladruby

Přehled chovatelů:

AGPI, a.s. Králova Lhota
AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Agro Čejetice s.r.o.
BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.
BROLA, spol. s r.o. 
DRUMO, spol. s r.o.
Ing. Marta Tůmová
Mavela, a.s. Dynín
Sušárna Pohořelice, s.r.o.
Vodňanské kuře, a.s. Velké Albrechtice
Výkrm Tagrea, s.r.o.
Výkrm Třebíč, s.r.o.
Vodňanské kuře, a.s.
Zemědělské družstvo Petřín
ZOD Borovany

Přehled chovatelů:

Agro Jevíšovice 
Agro Rozsochy 
Agro Vnorovy 
Agrocom Hrušovany 
Agroprim 
AGS České Budějovice 
Alimex Nezvěstice 
Doubrava, a.s. Chrást 
DZV Nova 
Farma Holešov 
Farma Sousedovice 
Farma Veselka 
Kladrubská a.s. 

M+A+J Sedčice 
Oseva Chrudim 
Rynagro Rynárec 
Vlčnovská a.s. 
VSV Vracov 
Zeas Puclice 
Zem. Nový Bydžov 
Zem. spol Blšany 
Zemos  
Zeva Chlístovice 
ZS Vysočina 
ZS Březno
ZS Luže 
ZS Vilémov 

Více než kdekoliv jinde se vyso-
ká kvalita a chuť pozná u masa. 
V případě nákupu čerstvého 
kuřecího, vepřového i hovězího 
masa značky Vocílka získává zá-
kazník jistotu skutečně českého 
původu. BILLA garantuje, že zvíře 
bylo v České republice odchová-
no a následně i zpracováno.

Produkty Vocílka zaručují 
maso vysoké kvality opracování, 

výborné chuti, zdravotně nezá-
vadné, s garantovaným českým 
původem a z certifikovaných 
chovů. Sto procent veškerého 
hovězího, vepřového a drůbežího 
masa pod značkou Vocílka po-
chází z českých chovů. V České 
republice bylo také zpracováno 
profesionály v moderních provo-
zech za přímé kontroly společ-
nosti BILLA.

Značka Vocílka si již od začát-
ku stanovila jasný cíl – navázat 
na tradici našich předků, zpra-
covávat maso ze špičkových čes-
kých chovů a za příznivou cenu 
zaručit zákazníkovi stoprocentní 
kvalitu. Tím se zároveň „Vocíl-
kovi“ daří pozdvihnout české 
řeznictví a naši zemědělskou vý-
robu jako celek. Zákazník BILLY 
si domů odváží čerstvé maso, 

které je baleno buď v průtahové 
fólii, nebo v ochranné atmosfé-
ře. Ty udržují produkt čerstvý při 
zachování všech kvalitativních 
parame trů masa. Značka Vocílka 
zaručuje maso od řady kvalitních 
českých a moravských chova-
telů. Produkty z řady Vocílka se 
několikrát umístily na předních 
příčkách v nezávislých spotřebi-
telských testech. 

Advertorial_BILLA_Svět potravin_210x297.indd   1 11/9/2016   11:25:34 AM
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praktické tipy

Kaštanovník setý se k nám dostal 
z jižních koutů Evropy už někdy 
v době římské říše. Jeho plody jsou 

vysoce ceněny pro vysoký obsah živin, 
minerálních látek, vitaminů A, B a C, 
ale především pro svou lahodnou chuť. 
Kaštany v receptech používala i Magdale-
na Dobromila Rettigová, takže zcela jistě 
do klasické české kuchyně patří. Bohužel 
časem se u nás konzumace kaštanů zúžila 
pouze na Vánoce a jejich pečenou varian-
tu. Nejstaršími kaštanovníky na našem 

území je chráněný háj v chomutovském 
zoo parku, kde jsou současně nejseverněj-
ší plodící kašta-
novníky vůbec. 
Další dvě kaštan-
ky (kaštanové 
sady) jsou na Litoměřicku a Chrudimsku.

Kaštany s registrací
Jsou ale země, kde k pěstitelství kašta-
nů přistupují s velkým nadšením. Třeba 
na severním cípu italského jezera Garda, 

tedy v nejjižnější části bývalé monarchie, 
jsou kaštany jedním z ceněných lokál-
ních produktů. Na svazích hor v okolí 
obce Campi rostou stromy až 400 let 
staré a pěstování kaštanů je tady pod-
chyceno mnohem komplexněji. Každý 
strom má svou registrační značku a je 
sledován jeho stav, ale také stav okolního 
prostředí. Například shrabávat listí je tu 
přísně zakázáno, aby se zachoval koloběh 
živin a mikroklima. Zdejší kaštany tak 

mají chráněnou 
značku De.C.O., 
což je něco jako 
naše značka 

„Regionální potravina“.
„Jestli jsou stromy v dobré kondici, 
poznáme i podle toho, že kolem jejich 
kmenů rostou houby. Kaštanovník potře-
buje kyselou půdu, tu nám tady naštěstí 
vytvořil při svém průchodu krajinou ledo-

když se řekne kaštan, většina našinců si dnes představí 
plod jírovce. Málokomu vytane na mysli jedlý kaštan, 
který byl dříve poměrně běžným stromem, ale časem se 
pomalu z české krajiny bohužel vytratil. Tradice pečených 
kaštanů o vánočních svátcích se ale přitom zachovala.

Už jste ochutnali 
   nudle z kaštanů?
Připravil Pavel Wolf, foto autor

„Kaštany využívala v kuchyni 
              už M. D. Rettigová“
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vec,“ říká Angiolino Bentoni, který se tu 
o stromy a úrodu stará. Kaštany se sbírají 
výhradně ručně ze země. Ke sběru jsou 
nezbytně nutné silné rukavice, protože 
vlastní plody jsou uloženy v ostnatých 
číškách, jejichž trny lze srovnat například 
s kaktusy. Jeden strom tu dává ročně 
průměrně 35 kg kaštanů.

Kaštanová mouka je univerzální
Pokud rádi cestujete a objevujete 
nové gastrozážitky, pak si na speciality 
z kaštanů můžete zajet do nejsevernějších 
koutů Itálie – Jižního Tyrolska a Trenti-

na. V restauraci La Casina v obci Drena 
připravuje mladá šéfkuchařka Giada Miori 
z kaštanů vždy na podzim celé menu. Ale 
například kaštanový krém, kaštanovou 
pálenku nebo dokonce kaštanové pivo tu 
lze pořídit po celý rok. „Dezerty z kašta-
nové mouky jsou výborné pro celiaky, já 
do ní přidávám ještě třeba oříšky. Kdo si 
ji koupí v obchodě, musí si dát pozor, aby 
nebyla smíchaná s normální moukou,“ 
upozorňuje Giada.
Příprava kaštanové mouky není žádná 
velká alchymie. Kaštany se upečou 
v troubě, oloupají a pak se suší. Po vy-
sušení se namelou, třeba na mlýnku 
na mák. Nejlepší uskladnění je v zavakuo-
vaném sáčku v chladničce. Mouku pak lze 
v kuchyni používat celoročně.

Kaštany a jejich festivaly
Kaštany mají dokonce i své vlastní 
slavnosti. Tradiční kaštanové festiva-
ly „Keschtnfest“ se konají každoročně 
v polovině října v Jižním Tyrolsku, tedy 
německy mluvící nejsevernější provincii 
Itálie. Kromě vlastních festivalů tady mají 
i 63 km dlouhou kaštanovou stezku „Ke-
schtnweg“. Prakticky celá vede převážně 
souvislými porosty kaštanovníků nad 
údolím řeky Eisack. V místních selských 
hospůdkách (Hofschank nebo Buschen-
schank) můžete cestou ochutnat samo-
zřejmě kromě jiného i tradiční pokrmy 
z kaštanů. A věřte, že i tady najdete spoje-
ní mezi námi a místním regionem. Stezka 
totiž vede mezi Bolzanem a Brixenem. 
Takže na kaštanech si tu zcela jistě po-
chutnával i Karel Havlíček Borovský. 

praktické tipy

Kaštanovník setý je možné vypěstovat 
si ze semene, ale v takovém případě 
není jistota kvalitních velkých plodů. 
Také budete muset počkat asi 15 let 
na první úrodu. Je proto lepší zakoupit 
si mladé stromky roubované ze stromů 
s velkými plody. Takový stromek může 
začít plodit už po 2 letech. Nezapo-
meňte také, že i když je kaštanovník 
setý dvoudomá rostlina, samčí a samičí 
květy mají často na jednom stromě 
rozdílnou dobu kvetení. A tak je nejlepší 
sázet kaštanovníky minimálně v páru, 
aby se lépe opylovaly.

PěSTOVáNí 
kaštanovníku

kaštanové TAGLIATELLE 
(nudle)
Doba přípravy: 45 minut, 2 porce

Ingredience: 70 g kaštanové mouky, 
230 g semolinové mouky, 3 vejce, olivový 
olej, sůl

Postup: Kaštanovou mouku a semo-
linu smícháme s vejci a 3 lžícemi oleje. 
Vypracujeme hladké pružné těsto, které 
necháme hodinu odpočinout v lednici, 
zabalené do potravinářské folie. Těsto 
na pomoučeném vále rozdělíme na 4 díly 
a každý vyválíme do tenké placky, kterou 
stočíme do ruličky. Z té pak nožem krájíme 
0,5 až 1 cm široké kousky, které poté 
rozmotáme a prohodíme moukou aby se 
neslepily. Samozřejmě rychlejší a poho-
dlnější je příprava ve strojku na těstoviny. 
Do 0,5 litru vroucí vody dáme lžíci soli 
a tagliatelle vaříme cca 5 minut. Pak sce-
díme a na pánvi nebo v míse promícháme 
s olivovým olejem.

Servírujeme buďto jednoduše jen posypa-
né petrželkou nebo parmazánem. Můžeme 
je ale ještě vylepšit například nastrouhaný-
mi pečenými kaštany.
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Datum, 
       nebo 
vlastní smysly?

Datum spotřeby je pro většinu z nás berná mince. 
Není ale pravda, že všechno jídlo, kterému blikají 
varovné kontrolky, musí zákonitě končit v koši. 
Rozhodně je lepší řídit se senzorickou kvalitou 
potravin. Co nám jak dlouho vydrží, jsme zkoumali 
z legislativní i praktické stránky. 

zaostřeno
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zaostřeno

Díky moderním technologiím a lepším 
hygienickým standardům ve výrobě 
nedochází ke kontaminaci výrobků a při 
dodržení všech pravidel skladování 
a důsledném uzavření obalu tak v dnešní 
době vydrží potraviny výrazně déle než 
v dobách minulých.
Datum minimální trvanlivosti (DMT) ozna-
čuje dobu, po kterou si potravina zachová-
vá při dodržení skladovacích podmínek své 
specifické vlastnosti a splňuje požadavky 
na zdravotní nezávadnost. Datum se uvádí 
slovy „Minimální trvanlivost do“ a najdeme 
je na trvanlivějších potravinách. Produkty 
je možné prodávat i po uplynutí DMT, jen 
je třeba je řádně označit a oddělit od ostat-
ního zboží. Datum použitelnosti se uvádí 
slovy „Spotřebujte do“, nachází se na po-

travinách, které rychle podléhají zkáze 
– například šunce, mléku nebo jogurtu. 
Na těchto po-
travinách musí 
výrobce uvést 
také podmínky 
skladování. V obchodech se po uplynu-
tí data použitelnosti nesmějí potraviny 
za žádných okolností prodávat.

Neriskujte zdraví
Uplynulé datum minimální trvanlivosti 
nebo dokonce i použitelnosti nezna-
mená, že jídlo musíme automaticky 
vyhodit. Každou potravinu je třeba po-
soudit zvlášť podle její aktuální kondice, 
obecně však platí, že zejména obezřetní 
bychom měli být v případě masa, ryb, 

mořských plodů a výrobků z nich, uzenin 
a lahůdkového sortimentu. Dvojná-
sob opatrní musíme být v létě, kdy je 
třeba se jakémukoli riskování vyhnout. 
V zásadě platí, že čím delší trvanlivost 
potraviny mají, tím déle je také možné 
je konzumovat po uplynutí doporučené 
doby spotřeby. Nejdelší trvanlivost mají 
potraviny s nízkým obsahem vody, jako 
jsou sušené těstoviny, rýže, luštěniny, 
mouka či instantní potraviny a směsi 
v prášku. Pokud nejsou napadeny 
škůdci, můžete je konzumovat i po datu 
trvanlivosti. To samé platí také pro čoko-

lády, sušenky 
a bonbony. 
Dlouhou dobu 
nám vydrží 

také potraviny s vysokým obsahem soli 
a cukru – marmelády, med, naložená 
zelenina nebo chipsy.

Plesnivé patří do koše
Kromě data uvedeného na obale bychom 
se měli řídit především senzorickou kvali-
tou daného výrobku. Pokud jsou na něm 
na první pohled patrné změny barvy, 
vůně či je viditelná plíseň, v žádném 
případě výrobek ani jeho části nekon-
zumujeme a vyhodíme ho. Nestačí 

Známe to asi všichni – jogurtů jsme nakoupili víc, než jsme 
schopni při nejlepší vůli sníst. během úklidu spíže jsme 
narazili na prošlou konzervu a okurka má na konci malou 
plesnivou tečku, jinak vypadá poměrně ve formě. co teď? 
Musíme všechno automaticky vyhodit do koše, nebo je 
možné i tyto potraviny zkonzumovat, aniž bychom se 
obávali dopadů na naše zdraví?

Prošlé jídlo
nemusí končit v koši
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

„U masa, ryb, mořských plodů 
       a lahůdek raději neriskujte“
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zaostřeno

Trvanlivost vybraných potravin

postiženou část pouze odstranit, byť 
bychom objevili jen malou plesnivou 
„tečku“. Spory plísní prorůstají do celé 
potraviny, takže je nutné ji jako celek 
považovat za napadenou, a tím pádem ne-
poživatelnou. Výsledkem požití napadené 
potraviny může být nežádoucí reakce 
zažívacího traktu v podobě nevolnosti, ale 

také otrava. Mykotoxiny mohou poškodit 
játra, ledviny i krvetvorbu.
Zásadní pro co nejdelší zachování opti-
mální kvality již otevřených potravin je 
dodržování skladovacích podmínek, které 
najdeme na obale. Důsledně je třeba do-
držovat také hygienu při zacházení s nimi 
– vždy používat čisté příbory a vyhnout 

se častým nešvarům, jako je například 
namáčení „máslového“ příboru do mar-
melády či olizování nože a jeho opětovné 
použití. Pokud chceme jídlo zamrazit, 
vždy ho do mrazáku uložíme ještě před 
uplynutím doby trvanlivosti. Nelze spo-
léhat na to, že by mráz případné bakterie 
v prošlých potravinách zničil. 

Mléko
U čerstvého mléka se datum použitelnosti pohybuje kolem 15 dnů, celou dobu je nutné je uchovávat v lednici. Po otevření 

mléko podle obalu vydrží tři dny, většinou je však použitelné alespoň o dva dny déle. To samé platí pro načaté mléko trvan-
livé, ovšem před otevřením ho lze díky tepelnému ošetření metodou UHT uchovávat při teplotě až do 24 °c. Pokud je mléko 
nakyslé, má netypickou barvu, případně je jeho obal neúměrně nafouklý, v žádném případě ho nepijeme ani nepoužíváme 
ke kuchyňským účelům.

Maso
Maso zakoupené u pultu bychom měli zkonzumovat do 24 hodin. Maso balené do data uvedeného na obale. Po otevření obalu bychom ho 

měli zpracovat co nejdříve, nejpozději následující den, samozřejmě pokud nedošlo k nevítaným kvalitativním změnám. 
Obzvláště u masa platí – pokud se vám nezdá zcela v pořádku (nepříjemný zápach, netypická barva, oslizlý povrch), 
konzumaci neriskujeme a maso zlikvidujeme.
Maso je ideální zpracovat co nejrychleji, ovšem i hotové pokrmy mají pochopitelně omezenou trvanlivost, sníst 

byste je měli do tří dnů. Ohřívat bychom měli vždy jednotlivé porce, které chceme okamžitě sníst, nikoli celé 
množství. Jídlo do lednice vkládáme studené, horký pokrm by zvýšil teplotu v chladničce, což by mohlo ublížit ostatním 

uloženým potravinám.

Máslo
Máslo musí být uchováváno v chladu, vždy pečlivě zabalené, ať již v původním obalu, nebo ve speciální nádobě. 
Při krájení je potřeba používat vždy čistý nůž bez zbytků jiných potravin. Pokud nevykazuje známky žluknutí nebo 

plesnivění, můžeme je konzumovat i po datu použitelnosti.

vejce
Vejce mají minimální trvanlivost 28 dní od data snůšky. Pokud si nejsme jistí, jak dlouho vejce v lednici máme a zda jsou ještě 
v pořádku, je tu jednoduchý trik. Vejce hodíme do sklenice s vodou. Pokud se vejce ihned potopí, je v pořádku. ale v pří-
padě, že se začne vznášet na hladině, není již bezpečné je konzumovat. Pokud nebude výsledek testu zcela přesvědčivý, 

použijeme vejce do pečení nebo je uvaříme natvrdo, nevhodné je připravovat míchaná či vařená naměkko.

sýr
krájené sýry (stejně jako salámy) mají uváděnou trvanlivost 24 hodin, ovšem při správném skladování samozřejmě vydrží 

o něco déle. Na balených produktech nalezneme údaj, za jak dlouho bychom měli otevřené zboží zkonzumovat – ten se 
bude velmi lišit v závislosti na druhu sýra. Čerstvé sýry vydrží samozřejmě mnohem kratší dobu než například parmazán 
nebo sýry tavené, které prošly tepelnou úpravou.

jogurt
díky moderním technologiím může trvanlivost dnešních jogurtů dosahovat až jednoho měsíce. Zkonzumovat je samozřejmě 

můžeme i poté, pokud nevykazují netypické změny. Na povrchu vysrážená voda není známkou kažení, jedná se o typický 
znak tohoto typu výrobku. Jogurt pro jistotu vyhodíme, pokud je jeho víčko nepřirozeně vypouklé.

ovoce a zelenina
Na čerstvém ovoci a zelenině datum použitelnosti nenajdeme, jsme tedy zcela odkázáni na své smysly. 

běžná doba spotřeby se liší u jednotlivých druhů, kratší dobu vydrží ty s vyšším obsahem vody (okurky, 
rajčata, broskve). V případě, že došlo ke změně barvy, konzistence či započaly hnilobné procesy, kus 
nekonzumujeme.

konzervy
konzervy je možné konzumovat ještě poměrně dlouhou dobu po uvedeném datu trvanlivosti. Zásadním pravidlem přitom 
je, že nesmí být poškozen obal.
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zaostřeno

Nejprve jsem zapátrala mezi svými zná-
mými a poptala se jich, co často kupují 
a u čeho si nejsou jistí trvanlivostí. Podle 
jejich odpovědí jsem sestavila násle-
dující seznam: vejce, sýr, chléb, mléko, 
paštika, salám, čokoláda, džus a červené 
víno. Ihned po zakoupení jsem všechny 
potraviny doma otevřela a ochutnala, 
abych se přesvědčila, že jsou opravdu 
čerstvé. Po zjištění, 
že je vše, jak 
má být, jsem je 
uložila do ledni-
ce s výjimkou 
vína a chleba, 
které jsem 
dala 

do spíže. Následovalo pečlivé pozorování 
– nejdříve, co se stane po čtyřech dnech, 
a pak, to už osmý den, jak potraviny 
mění svou barvu, chuť nebo konzistenci. 
Musím přiznat, že jsem byla hodně pře-
kvapená, kdo mým testem prošel a kdo 
dostal „peška“.

Zprávy z mé spíže
Chléb jsem koupila vícezrnný 

balený. Etiketa říkala, že jej 
máme po otevření spotřebovat 
do čtyř dnů. Čtvrtý den jsem 

se na něj tedy zamě-
řila. A ejhle. Sem 

tam jsem na něm 
objevila bílou 
tečku, což mne 
překvapilo. 
Ten den měl 

být ještě zcela 
v pořádku. Navečer přišla 

změna, která poukazovala 
na jasné plesnivění.
Suché červené víno 

Uděláte větší nákup, 
rozmístíte potraviny 
do lednice i spíže a pak 
se je snažíte spotřebovat. 
Jenže ne vždycky to 
vyjde a jejich trvanlivost 
vás může snadno 
předběhnout. a protože 
i mě zajímalo, co se stane 
s otevřeným mlékem 
za 14 dní a jak dlouho 
vydrží kus paštiky, jala 
jsem se podrobit některé 
potraviny důkladnému 
sledování v čase.

Zkoušeli jsme trvanlivost potravin: 
Nejdéle vydržela čokoláda
Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto autorka, shutterstock
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zaostřeno

jsem poprvé od otevření ochutnala také 
po čtyřech dnech. Bylo sice lehce vyčpělé 
a vypadalo to, jako by se vypařila část 
alkoholu, ale úplně bych ho zatracovat 
nemohla. Ztratilo na síle a typické chuti 
a bylo i trochu nahořklé. Pít ho v této 
podobě jako doprovod hezkého večera 
bych vám tedy nedoporučila, ale po sva-
ření jsem byla celkem spokojená. Cukr, 
hřebíček a špetka skořice nádech hořkosti 
vystrnadily a já si celkem pochutnala.

Poklady z lednice
Čtyři dny v lednici nehnuly s čokoládou. 
Ta vlivem chladu pouze dočasně ztratila 
svou typickou chuť. Byla mdlá, ale pár 
minut v pokojové teplotě jí zase udělalo 

dobře a mně 
koneckonců 
také. Chutnala 
fantasticky. 
Paštika, kterou 
jsem otevřela 
a trochu do ní 
dloubla, abych 
nasimulovala 
to, že už byla 
jednou použitá, 
na svém „řezu“ 
okorala, ale 
chuť si ještě 
držela. I když 
už ne v plné 
síle, jako když 
si ji přinesete 
čerstvou.
Lovecký salám 
díky možnosti 
opětovného 
zavření vypadal 
i chutnal jako 

při zakoupení, prošel na jedničku. To se 
ale nedá říct o sýru. Všude na svém po-
vrchu po čtyřech dnech okoral. Na první 
pohled nevypadal vábně, ale když jsem 
ho okrájela, byl jako nový a chutnal 
úplně normál-
ně. S mlékem 
čtyři dny 
neudělaly nic, 
zato rybízový džus, který jsem ochutnala 
hned potom, mne přivítal pachutí. Zka-
žený nebyl, ale při koštování jsem měla 
pocit, že se mi na chuťových pohárcích 
převaluje daleko více chutí potravin 
známých z lednice. Džus je pravděpodob-
ně přizval do své krabice. První čtvr-
trok jsem završila sázeným vejcem. Při 

rozklepnutí bylo normální, mělo hezkou 
barvu, drželo si tvar. Chuť – dobrá.

Druhý týden ukázal
Chléb a víno se do druhého kola ani 
nedostaly. A brzy následovala paštika, 
která už sedmý den vykazovala známky 
nepoživatelnosti. Nejenže okorala, ale 
začala se na ní tvořit plíseň. Osmý 
den podlehl sýr. Ten se sice probojo-
val do druhého týdne, ale moc dlouho 
tu nepobyl. Džus byl osmý den také 
jednoznačně zkažený. To se projevilo 
vyloženě zkyslou chutí. Lovecký salám 
lehce ztvrdl a jako by se vysušil, ale 
jinak nevykazoval známky nečerstvosti. 
Sice jsem se více nažvýkala, ale vzhle-
dem k jeho skvělé chuti mi to nevadilo. 
Překvapením bylo mléko, které se stále 
tvářilo čerstvě. Když jsem ho nalila 
do sklenice, mělo stále hezkou barvu 
a netvořily se v něm ani minimální 
hrudky. Vejce i čokoláda vypadaly 
stejně, jako když jsem je koupila.
Na konci druhého týdne se však uká-
zalo, že i trvanlivé mléko má své limity. 
Zajímavé ale na tom bylo, že spíš než 
aby bylo kyselé (jen opravdu malinko), 
tak zhořklo. Lovecký salám, i když 

na první 
pohled nejevil 
známky zka-
ženosti, úplně 

ztvrdl. Vypadal trochu jako sušené 
maso, ale ne příliš chutné. A vejce? 
I když většina z nich vypadala po roz-
klepnutí zcela v pořádku, našla jsem 
mezi nimi jedno zkažené. Jediná potravi-
na, která vydržela bez sebemenší úhony 
až do konce testu v závěru druhého 
týdne, tak byla čokoláda. 

Rozbalený chléb 
  V chlebníku, zabalený v igelitovém sáčku: 2 dny
Otevřené červené víno 
  V lednici: max. 5 dní 
  Při pokojové teplotě: max. do druhého dne
Otevřené mléko 
  V lednici: 10 dní od otevření
Vejce 
  V lednici: 3–5 týdnů
Zabalená čokoláda 
  V lednici: 1 měsíc a snad i více
Plátkový sýr (eidam) 
  V lednici: 3 dny 
Trvanlivý salám (vakuově balený lovecký salám) 
  V lednici: 1 týden
Paštika (v plastovém kelímku) 
  V lednici: max. 6 dní

Jak dlouho
jsou otevřené potraviny poživatelné

„Otevřený rybízový džus 
              chytl čtvrtý den pachuť“
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Test camembertů: 
    Z některých 
       by šel vymodelovat 
                            hopík

dobrý „vlašák“ 
                  si zaslouží druhou šanci

Novinky na trhu
Makrelová pomazánka 

a Uzené vepřové maso ve skle

Radíme:
Výběr sýra se vyplatí nepodcenit

„Ovocná náplň višeň od Hamé raději jen do koláčů. 
Za studena má umělou pachuť.“

Naďa Hanuš Vávrová, editorka

„French Vanilla Coffee je přeslazený „tlamolep“, 
                          ve kterém kávu nerozpozná jediný chuťový pohárek.“

Jana Tobrmanová Čiháková, zástupce šéfredaktora
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příloha

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, Eva Slavíková

Test camembertů:
Z některých by šel 
       vymodelovat 
           hopík
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Kupujete-li si camembert, očekáváte pravděpodobně vyšší 
kvalitu. V domnění, že si pořizujete něco víc než „obyčejný“ 
hermelín, se ale můžete lehce dopustit přešlapu. Při zapátrání 
po původu toho či onoho druhu zjistíte, že v nich zas tak velký 
rozdíl není, protože mají stejný výrobní postup i ingredience, 
jen jeden by měl být francouzský a druhý český, a pak také, že 
v nabídce supermarketů není samozřejmé najít slušný výrobek.

S chutí, bez chuti, s pachutí
Camembertů jsme pro naše testování vybrali osm a přitom jsme 
nevynechali specialitu z online obchodu Košík.cz, prémiový 
francouzský Camembert de Normandie Reaux, ani francouzský 
týden v prodejnách Lidl a jeho vlajkovou loď, hojně propagova-
nou v rozhlasové kampani – Chéne d'argent Camembert. Zbytek 
jsme doplnili, jako obvykle, privátními značkami nebo těmi 
vzorky, které se objevují v sítích prodejen nejčastěji. Rozdíly 
byly obrovské. Velmi zjednodušeně by se daly sýry rozdělit 
na tři podkategorie – s chutí, bez chuti a s pachutí. Jednoduše 
se pak tvořilo i pořadí. První tři místa opravdu kopírují křivky 
hodné chuťově vyváženého camembertu. Místo čtvrté je sice 
už o poznání horší, ale vzhledem k tomu, že se jedná o privátní 
značku, doporučujeme produkt jako velmi obstojný. Další místa 
snad ani nejdou objektivně hodnotit. V tom lepším případě se 
jednalo o hmotu bez chuti, která však měla konzistenci s lepšími 
vlastnostmi než guma. Usoudili jsme, že by z těchto sýrů šly vy-
rábět opravdu pěkné hopíky pro děti. Konec hitparády obsadily 
produkty, které buď smrděly po houbách, nebo po penicilinu.

Výběr má svá pravidla 
Pokud chcete mít jistotu, že budete mít šťastnou ruku při výběru, 
řiďte se zemí původu. Zrovna tady se potvrdilo, že je dobré věřit 
Francouzům a se zeměmi původu Německo a Slovensko si raději 
moc nezahrávat. Francouzi totiž svůj camembert skutečně umějí 
– i když také mezi těmi francouzskými jsou jakostní rozdíly.
Prémiový normandský camembert má své označení kvality AOC 
(Appelation d'Origine Controlée). Tato známka znamená, že se 
při jeho výrobě používá neošetřené mléko a tím pádem získává 
sýr daleko lepší chuťové vlastnosti. Další francouzské camem-
berty se vyrábějí sice také v Normandii, ale z mléka pasterované-
ho, které má sice výhody co do trvanlivosti a bezpečnosti, avšak 
na chuti v tomto důsledku trochu tratí. 

O tom jsme se koneckonců přesvědčili sami. Camembert de 
Normandie  Reaux patří mezi AOC, zatímco Chéne d'argent 
Camembert se vyrábí z pasterovaného mléka. První jmenovaný 
byl po všech stránkách výjimečný. Měl nádhernou konzisten-
ci, která byla při stisku šťavnatá. Po ochutnání se pak ukázala 
plná chuť, jejíž smetanové dozvuky zůstávaly dlouho na jazyku. 
Druhý kandidát byl sice velmi jemný, ale o poznání méně vý-
razný. Na kvalitě se pak podepsala i cena. Za ten prémiový jsme 
zaplatili skoro čtyřikrát více než za druhý francouzský vzorek.

Překvapivé i šokující
Velkým překvapením pro nás bylo, že se na druhé místo probo-
joval poměrně levný Président Camembert. Možná mu ale hrálo 
do karet, že se blížilo datum spotřeby, takže měl šanci dozrát 
do svého nejvyššího chuťového vrcholu. Mile nás překvapi-
la i Billa, která pojala výrobu svého privátního camembertu 
s velkou parádou a korunovala jej příjemnou navinulostí a sme-
tanovými akordy. Třešničkou na dortu pak je, že jej pořídíte za li-
dovou cenu, která se vyrovnává i 100 gramům úplně obyčejného 
sýra eidamského typu.
I typická „lídlovská“ značka Bluedino nás překvapila. Jenže 
nemile. Přestože jí musíme nechat, že některé produkty vyrábí 
s velkou grácií, camembert mezi ně nepatří. Za 120 gramů sýra 
je potěšující zaplatit jen 19,90 Kč, ale otázkou je, zda se výdaj 
za sýr, na kterém si nepochutnáte, zbytečně neprodraží. Mi-
nimálně, pokud se na to nechcete dívat tak optimisticky, že si 
vlastně kupujete nejlevnější houby na trhu. 

příloha

Pokud si myslíte, že je jedno, 
po kterém plísňovém sýru 
sáhnete, protože všechny 
chutnají stejně, během 
následujících několika minut 
zjistíte, že se velmi mýlíte. 
My bychom si například 
už polovinu z testovaných 
nikdy nekoupili. Už jen 
protože se někteří výrobci 
snažili „lišácky“ ukrýt plíseň 
do houbové chuti a jiné sýry 
by klidně mohly suplovat 
čistý penicilin.

Jen málokdo dokáže popsat rozdíl mezi hermelínem a camem-
bertem. Oba jsou to sýry s ušlechtilou plísní, oba zrající, oba 
mají stejný výrobní postup, a když se udělají dobře, mají do-
konce stejnou chuť. Přemýšlíte, kde je háček? Jedině v patentu. 
Jediný rozdíl mezi druhy je to, že camembert je chráněná 
značka, která vychází z dlouhé tradice. Říká se, že kdysi dávno 
v Normandii zapomněla selka ve sklepě vyrobený syreček a on 
jí obrostl plísní. Než ho vyhodila, ochutnala ho a zjistila, že je 
ještě lepší než syrečky, které dělávala doteď. Hermelín zas tak 
poutavou historii nemá. Mlékařské družstvo táborské, možná 
známo spíše jako Madeta, hledalo jen název, jak bezúhonně 
a oficiálně začít také vyrábět tento skvělý sýr. A P. Hojdar, dáv-
ný ředitel Madety, navrhl pojmenování hermelín, které se ujalo.

PSyCHOLOGICKá finta?
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Coburger Camembert 
   
Země původu Německo
Zakoupeno Billa 
Cena 22,90 Kč/125 g
Cena za 100 g 18,30 Kč
Složení  mléko, sůl, mlékařské 

kultury, Penicillium 
candidum, mikrobiální 
syřidlo 

Camembert de Normandie  
Reaux   
Země původu Francie
Zakoupeno Košík.cz 
Cena 161 Kč/250 g
Cena za 100 g 64,40 Kč
Složení  mléko, syřidlo, jedlá sůl, 

mlékárenské kultury 
 

Billa Camembert 
   
Země původu ČR
Zakoupeno Billa 
Cena 22,90 Kč/100 g
Cena za 100 g 22,90 Kč
Složení  mléko, smetana, jedlá sůl, 

mléčné kultury, Penicillium 
candidum 

Goldessa Camembert Classic 
   
Země původu Německo
Zakoupeno Lidl 
Cena 21,90 Kč/125 g
Cena za 100 g 17,50 Kč
Složení  pasterované mléko, sůl, 

mikrobiální syřidlo, sýrařské 
kultury, zrající kultury 

Président Camembert 
   
Země původu neuvedena
Zakoupeno Albert 
Cena 29,90 Kč/90 g
Cena za 100 g 32,90 Kč
Složení  pasterované mléko, sůl, 

mléčné kultury, ušlechtilá 
plíseň, Penicillium candidum 
 

Chêne d'argent Camembert 
   
Země původu Francie
Zakoupeno Lidl 
Cena 44,90 Kč/250 g
Cena za 100 g 18 Kč
Složení  pasterované mléko, sůl, 

sýrařské kultury, živočišné 
a mikrobiální syřidlo 
 

Senzorické hodnocení
Platí o něm to samé, co o předchozím 
vzorku, jen s tím rozdílem, že tento nemá 
chuť vůbec žádnou. Na vzorku oceňujeme 
absenci laktózy, která je však patrně 
příčinou mdlé chuti. 

Senzorické hodnocení
Jednoznačný vítěz, který nás oslovil 
velmi vábnou vůní a skvělou chutí. Byl 
přiměřeně slaný, jemný, neměl gumovitou 
konzistenci. Mléčná složka z něj 
zřetelně vystupovala.

Senzorické hodnocení
Privátní značka překvapivě velmi 
obstojné chuti. Má sice mazlavější 
konzistenci, ale plíseň a navinulost jsou 
příjemně cítit. Na jazyku zůstává chutná 
„smetanová ozvěna“.

Senzorické hodnocení
Otevírá čtveřici těch, které 
nedoporučujeme. Má gumovitou 
konzistenci, na skusu až umělou. 
Náznak chuti je zde ale patrný, na rozdíl 
od dalších vzorků. 

Senzorické hodnocení
Vzorek jsme ochutnali ke konci data 
spotřeby, bylo patrné, že je vyzrálý. 
Ideální společník k vínu, který vás 
nezklame jemnou konzistencí a příjemně 
vyváženou chutí. 

Senzorické hodnocení
Jako jediný má vzduchové bublinky, 
konzistencí odpovídá prvním dvěma 
vzorkům – je kvalitně zpracován, avšak 
oproti vítěznému vzorku má méně 
výraznou chuť. 

6.

1.

4. 5.

2. 3.

příloha
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Bluedino Camembert 
   
Země původu SR
Zakoupeno Lidl 
Cena 19,90 Kč/120 g
Cena za 100 g 16,60 Kč
Složení  pasterizované mléko, 

sůl (max. 3 %), syřidlo, 
mlékařské kultury, ušlechtilá 
plíseň Pecnicillium candidum

Président Camembert linea 
   
Země původu neuvedena
Zakoupeno Košík.cz 
Cena 24,90 Kč/90 g
Cena za 100 g 27,40 Kč
Složení  pasterované mléko, sůl, 

mléčné kultury, ušlechtilá 
plíseň Penicillium candidum 
 

Senzorické hodnocení
Umělohmotnou konzistencí, pachutí hub 
a absencí chuti hodné camembertu si 
vysloužil poslední místo. Má velmi tvrdou 
plíseň. A jeho houbové aroma nám přijde 
už na hraně.

Senzorické hodnocení
Deklaruje 12 % tuku, z čehož je patrné, 
že nemůže mít chuť ani zdánlivě 
srovnatelnou s nejlepšími vzorky. 
Po otevření je cítit jako plato penicilínu 
přímo z lékárny.

8.7.

příloha

Špekáčky / Špekáčiky

Spišské párky

káčky / ŠpekááččiikkyŠ

Chráněné označení původu
• Český kmín • Chamomila Bohemica 
• Nošovické kysané zelí • Pohořelický kapr 
• Všestarská cibule • Žatecký chmel

Chráněné zeměpisné označení
• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo • Březnický ležák • Budějovické pivo 
• Budějovický měšťanský var • Černá hora • České pivo • Českobudějovické pivo 
• Hořické trubičky • Chelčicko–Lhenické ovoce • Chodské pivo • Jihočeská Niva 
• Jihočeská Zlatá Niva • Karlovarské oplatky • Karlovarské trojhránky 
• Karlovarský suchar • Lomnické suchary • Mariánskolázeňské oplatky 
• Olomoucké tvarůžky • Pardubický perník • Štramberské uši • Třeboňský kapr 
• Valašský frgál • Znojemské pivo

Zaručená tradiční specialita
• Liptovská saláma / Liptovský salám
• Lovecký salám / Lovecká saláma 
• Špekáčky / Špekáčiky 
• Spišské párky

ky

ená tradiční specialita
á saláma/Liptovský salám
salám/Lovecká saláma 
yy//ŠpekáčikyŠpekáčiky 
pá

y

p y
árky

ŠpeŠŠŠpeŠŠŠ

Kvalita z Evropy
chutě s příběhem

Koupí zemědělského výrobku nebo potraviny s evropskými označeními kvality získáte odměnu.

Nasbírejte 20 označení z kteréhokoliv evropského výrobku s označením a zapojte se do soutěže. 

Akce probíhá od 1. 3. do 30. 5. 2017 nebo do vyčerpání odměn.

Hlavní cena – KUCHYŇSKÝ ROBOT
Více informací a podrobná pravidla najdete na:

www.oznaceni.eu

Sbírejte evropská sluníčka kvality!
SOUTĚŽ

www.oznaceni.eu

Chranena_oznaceni-Inz1/2[210x146]-SP-soutez 2017.indd   1 13.2.17   10:54

 INZERCE
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Nejčastějším způsobem prodeje 
sýrů v řetězcích jsou tzv. otevřené 
„cabrio“ pulty s předkrájeným 

zbožím zabaleným nevakuově do ochran-
né fólie. Zákazník však musí počítat s tím, 
že doba trvanlivosti výrobků z „cabrio“ 
pultů je výrazně zkrácena oproti prů-
myslově balenému zboží (obvykle bývá 
pouze 3 dny), zboží nemusí být vždy zcela 
čerstvé a často je možné mezi zbožím 
nalézt i neodborně nakrájené porce (např. 
s přílišným poměrem kůrky z bochníku) 
nebo sýry oschlé.

Jak poznáme kvalitu?
Naprosto podstatným kritériem při 
nákupu musí být samozřejmě kvalita. 
Chceme-li si sýr při konzumaci opravdu 
vychutnat, měla by být jeho jakost pokud 
možno co nejvyšší. S posouzením kvality 
je nejlepší se opět spolehnout na radu 
školeného prodavače. Především ve spe-
cializovaných prodejnách a sýrových 
pultech by měl být nákup sýra záležitostí 
naší důvěry k prodavači. Důležité při 
tom není pouze údaj o době minimální 
trvanlivosti výrobku, ale rovněž posou-
zení optimálního stavu zralosti sýra, jeho 
čerstvosti, stavu kvality pokožky a určení 
správné konzistence.

Nezbytná je rovněž odborná prezentace 
na pultu, požadované naporcování či 
nakrájení, ale také zabalení do správných 
obalových materiálů. Sýry přitom nesmějí 
být oschlé, „napadené“ náletovou plísní či 
mazem, nesmějí ale také pohlcovat pachy 
z jiných potravin, ať už to jsou jiné druhy 
sýrů či třeba uzeniny a ryby, které by 
byly skladovány v blízkosti sýrů. Správně 
zaškolený prodavač by měl umět rovněž 
posoudit případné skryté vady sýrů 
od výrobce, které se zjistí až při rozbalení 
a rozkrojení, a takto vadné sýry by měl 
vyřadit z prodeje.
Řada průmyslových výrobců přikládá 
význam informacím vztahujícím se 
k jejich vyráběnému produktu a tyto 
údaje začleňují do svých marketingových 
komunikací a strategií. Chybné je samo-
zřejmě, pokud si výrobky hrají na něco, 
čím ve skutečnosti nejsou.

Značky kvality na obalech
Speciální označení nesou především 
tradiční sýry s chráněným označením 
původu (CHOP) nebo chráněným země-
pisným označením (CHZO). I když je toto 
označení v rámci Evropské unie již něko-
lik let právně harmonizováno, můžeme 
se čas od času setkat ještě s dřívějším 

Nejlepší sýr koupíte 
ve specializovaných 
prodejnách s dobře 
vyškoleným personálem, 
který dobře zná nabízený 
sortiment a ví, jak má o sýry 
v průběhu skladování 
v obchodě pečovat a jak 
je správně prezentovat 
a nabízet. Jenže moc 
specializovaných prodejen 
u nás nenajdete, a tak jsme 
často odkázáni na nabídku 
z klasických pultů, kde se 
musíte spoléhat hlavně 
na sebe. I tam se dá vybrat 
dobře, jen musíte vědět 
podle jakých vodítek.

Výběr sýra 
     se vyplatí 
  nepodcenit

Připravil Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu mlékárenského, foto shutterstock

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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francouzským označeními AOP (Appe-
lation d´Origine Contrôlée), s dřívějším 
italským označením DOC (Denominazione 
di origine controllata) či jinými. Jsou-li 
např. francouzské sýry označené jako 
„artisanal“, znamená to, že jsou vyrobené 
rukodělně, jsou-li sýry označeny ještě 
jako „fermier“, pak pocházejí ze syrového 
mléka.
Sýry označené 
jako „biosýry“ se 
vyrábějí z mléka 
z uznaných a kontrolovaných ekologic-
kých chovů. Zvířata (krávy, ovce, kozy) 
jsou chována v souladu s přírodou a život-
ními zvyky svého druhu, pole a louky 
určené pro pastvu musejí být obhospoda-
řovány uznávaným ekologickým způso-
bem, při kterém není dovoleno používat 
umělá hnojiva či chemické přípravky 
na ochranu rostlin. Ani při krmení zvířat 
se nepoužívají chemické ingredience pod-
porující výtěžnost či antibiotika.
Chemické ingredience či dusičnany jsou 
vyloučeny také při vlastní výrobě sýra 
z biomléka (např. natamycin). Zakázá-
na jsou samozřejmě syřidla vyráběná 
genetickou cestou, ta se však nepoužívají 
ani při výrobě konvenčních sýrů. Mnozí 
spotřebitelé se domnívají, že jsou biosýry 
připravovány vždy jen ze syrového mléka, 
ale tato domněnka je samozřejmě chybná. 
Zvláštností těchto sýrů je, že se na rozdíl 
od konvenčních sýrů vyrábějí ve výraz-
ně menším množství, a tedy způsobem, 
který se blíží původním řemeslným, 
selským a tradičním metodám.

Jak uchovat sýr doma?
Sýr je živým přírodním produktem, který 
průběžně zraje již ode dne své výroby až 
do okamžiku spotřeby. Pro jeho uchování 
je proto nezbytné dodržování řady zásad, 

které zabezpečí udržení kvality výrobku 
a zpomalí další prozrávání. Jedním z dů-
ležitých faktorů je samozřejmě teplota. 
Při vysokých teplotách by mohl sýr 
dozrávat rychleji, naopak při extrémně 
nízkých teplotách by se mohla poškodit 
konzistence sýra a případně by mohl sýr 
i zhořknout. Ideální teplota pro skladová-

ní sýrů by měla 
být v rozmezí 8 
– 12 °C, tedy buď 
uložení v hodně 

chladné spíži, nebo v chladničce v místě 
s „vyšší“ teplotou, např. ve spodním šuplí-
ku, který je vzdálen od mrazicího boxu. 
Určitě se nedoporučuje sýry zamrazovat, 
protože při teplotách pod bodem mrazu 
a následném rozmrazení dojde k porušení 
jednak struktury sýra, ale rovněž k vý-
raznému ovlivnění chutě. Při teplotách 
nižších (4 – 8 °C) je vhodné skladovat 
pouze ty sýry, které jsou již hodně vyzrálé 
a chystáme se je brzy zkonzumovat.

Původní obaly sýr ochrání
Nejlepší způsob skladování sýrů je vždy 
v původních obalech, ve kterých jsme je 
zakoupili. Vhodné určitě nejsou polye-
tylénové sáčky, které udržují vlhkost 
a přitom propouštějí z okolí vzdušný 
kyslík. Tak bychom si mohli vytvořit 
prostředí pro urychlené zplesnivění sýra. 
Pokud máme sýry již nakrájené a nespo-
třebované, hodí se k jejich krátkodobé 
úchově přiléhavé potravinářské fólie, 
popř. hliníková fólie (alobal), kterými 
zabráníme vysychání sýrů. Použít se též 
nechají různé plastikové misky a dózy 
s víčkem, v tomto případě je však potřeb-
né sledovat, zda při skladování nedochází 
ke změně kvality především povrchu sýrů 
– např. výskyt mazů a plísní. Pro úchovu 
aromatických sýrů jsou samozřejmě 

vhodné skle-
něné zvony 
a poklopy. 
V řadě 
praktických 
příruček se 
doporučuje 
pro usklad-
nění používat 
též utěrky 
či plachetky 
namočené 
ve slané vodě 
nebo ve vínu. 
Osobně se 
však do-
mnívám, že 
tento způsob 
je velmi 
nepraktický 

a je lepší se vyvarovat zbytečného skla-
dování nadměrných zásob sýrů, protože 
v prostředí domácí chladničky či spíže jim 
nikdy nejsme schopni poskytnout ideální 
skladovací podmínky, a je proto lepší si 
kupovat sýry pro spotřebu vždy čerstvé. 

„Sýry skladujte doma 
nejlépe při 8 až 12 stupních“

  Sýry nakupujte ve specializovaných 
obchodech nebo prodejnách 
s vyškoleným personálem.
  Sýrový pult musí signalizovat úroveň 
kvality obchodu a jeho prodavačů. 
Je-li v něm nabízeno větší množství 
nakrájených sýrů vystavených 
dlouhodobějšímu vlivu vzduchu, aniž 
by byly sýry překryté ochrannou 
fólií, počítejme spíše se zhoršováním 
kvality sýrů.
  Správný sýrový pult poznáte i podle 
uspořádání jednotlivých druhů sýrů. 
V jedné části jsou sýry polotvrdé 
a tvrdé, v další plísňové, oddělené 
pod skleněnými zvony jsou sýry 
s mazem na povrchu a výraznou vůní 
a aroma.
  Důležité je, aby sýry měly vždy 
náležité popisky obsahující 
především název a druh sýra, obsah 
tuku v sušině a zemi původu.
  Nenakupujte sýry příliš brzo před 
jejich zamýšlenou spotřebou, abyste 
je nemuseli v domácnosti zbytečně 
dlouhodobě uchovávat. Nakrájené 
sýry se chovají jinak nežli sýry 
v původním tvaru a formátu.
  Kupujte jen takové množství sýra, 
které jste schopni spotřebovat, 
abyste opět nemuseli skladovat 
zbylá množství v domácnosti.
  Vždy kupujte sýry vyzrálé, protože 
jen takové vám poskytnou 
odpovídající chuť, vůni a možnosti 
použití.
  Nekupujte sýry oschlé, plesnivé 
či jinak poškozené, vyvarujte se 
rovněž nákupu sýrů s prošlou dobou 
minimální trvanlivosti.

8 
UžITEČNýCH RAD, 
jak nakuPovat 
sýry

Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy pro potraviny.
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Dobrý „vlašák“ 
si zaslouží druhou šanci

Redakční test:

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto Eva Slavíková, shutterstock

Testovat potraviny bývá náročné. Za po-
měrně krátký čas musí vašimi smysly 
projít 10 až 15 vzorků. Vzhledem k tomu, 
že jedno sousto k určení pořadí většinou 
nestačí, není obvyklé, že by některý 
z porotců po dané potravině ještě ten 
den zatoužil. U trvanlivých vlašských 
salátů to ale bylo jinak. Zvlášť o toho nej 
z celkem 11 vzorků byl tak velký zájem, 
že jsme na focení museli zakoupit nové 
balení a o zbytek toho prvního se kolek-
tivně podělit.

Volná disciplína
Dobrý vlašský salát stojí na kvalitních 
surovinách, kterými jsou brambory, 
salám, sterilovaná zelenina a majonéza. 

Kromě toho je ale nutné vyvážit i správ-
ný poměr surovin a samozřejmě zásadní 
je dochucení. Protože ale neexistuje 
žádná legislativní norma, která by udáva-
la, kolik by čeho měl vlašský salát obsa-
hovat, stává se jeho složení pro výrobce 
skutečně volnou disciplínou. A to, že 
není úplně jednoduchá, se ukázalo ještě 
před samotným ochutnáváním. 
Při promíchání rychle vyšlo najevo, kde 
jsou poctivé kousky salámu a brambor 
a kde se výrobce snažil gramáž dohnat 
spíše levnější zeleninou. Například 
ve vzorcích Karlova Koruna a Cajthaml 
pravděpodobně měla za úkol suplovat 
barvu podobnou masu povařená mrkev. 
Objevili jsme ale i opačné extrémy. Vý-
robky, kde zase zelenina chyběla, a tím 
pádem ve směsi salámu a brambor nic 
příjemně nechroupalo.
Dokonce nás překvapilo, že v tomto 
parametru musíme na černou listinu 
zařadit vítěze testu z roku 2015 Toppo. 
I když nutno přihlédnout k faktu, že se 
tehdy jednalo o test podložený analýzou 
Státního veterinárního ústavu v Praze 
a výrobci nahnal mnoho plusových 
bodů fakt, že salát obstál co do nízké-
ho obsahu soli, vysokého podílu masa 
a únosné míry přídatných látek. My jsme 

příloha

Úplně původní receptura pochází 
z roku 1987. Tehdy pochoutku proslavilo 
Lahůdkářství Aloise Linky. Do receptu 
patřila jablka, šunka, kousky sledě, 
hrášek, mrkev, kyselé okurky a majoné-
za. Od receptury se ale brzy upustilo. 
Národní podnik Pramen, který salát 
začal jako první vyrábět ve velkém, vsa-
dil na ekonomicky méně náročné a také 
dostupnější suroviny. Sleď byl nahrazen 
salámem, jablka bramborami. A teprve 
po této obměně se začal vlašský salát 
profilovat jako fenomén, který na dlou-
hou dobu získal status jedné z nejoblí-
benějších lidových pochoutek.

Původně HRáL 
PRIM sleď

dát si jen tak ke svačině deset deka vlašského salátu 
s rohlíkem se dneska už moc nenosí. Jak jsme se ale 
přesvědčili, je to trochu škoda. Hit sedmdesátých 
a osmdesátých let si zcela určitě zaslouží druhou šanci. 
Zvlášť, když sáhneme po poctivém kousku. My jsme těch, 
které stojí za hřích, našli v obchodech pro náš senzorický 
redakční test hned pět a vzorek z vítězného kelímku si 
někteří porotci dokonce odnesli domů.

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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tentokrát hod-
notili výhradně 
chuť salátu 
a přihlédli 
ke způsobu 
balení, kvali-
tě informací 
na etiketě i de-
klarovanému 
složení ingredi-
encí.
Saláty se 
od sebe lišily 
také podílem 
majonézy. Ne-
spokojení jsme 
v tomto směru 
byli hned u tří 
vzorků, kterými 
byly Varmuža, 
Karlova Koruna a Krajánek. Bohužel vás 
na vyšší obsah majonézy v produktu 
před koupí nic neupozorní a překvape-
ní se koná až poté, co krabičku doma 
rozbalíte. Pokud jste totiž zvyklí otočit 
obal, abyste se dozvěděli procentuální 
zastoupení některé složky, tady budete 
hledat zbytečně. Z našeho pohledu se 
jedná o nešťastné řešení – zvlášť v pří-
padě, kdy jde o produkt, jehož standard 
není nikde klasifikován, cítíme uvedení 
složení v procentech přinejmenším jako 
nutný servis pro zákazníka.

Široká škála chutí
Poměr složek se projevil i v chuti. Tam, 
kde jsme viditelně určili mnoho majoné-
zy, bylo složité jinou než majonézovou 
chuť objevit. Zrovna Krajánek a Varmuža 
by se s lehkou nadsázkou daly klidně 
pojídat s hranolky.
Nadšeni jsme pak nebyli ani podílem 
tuku. Vzorek Palma vám nejen spolehlivě 
umastí pusu při letmém okoštování, ale 
tuk se projevuje i v cizí pachuti, která 
vybízí k podezření na zhoršenou kvalitu 
přítomných tuků (žluknutí, oxidace).  
Pozoruhodná je skutečnost, že výrobce 
tvrdí na obale, že je výrobek „bez ztuže-
ných tuků“. Je trochu záhadou, jak by 
se částečně ztužené tuky do vlašského 
salátu dostaly. Zda výrobce říká pravdu, 
není možné bez chemického rozboru 
určit. Jelikož ale ve složení není uvedený 
jiný tuk než ten ukrytý v majonéze, je 
možné, že se jedná jen o méně kvalitní 
majonézu. Podobně negativně jsme pak 
pro vysoký 
podíl tuku hod-
notili i vlašský 
salát Cajthaml.
Vytýkat jsme 
museli i obsah 

soli. Za vyloženě přesolený označilo 80 % 
porotců vlašský salát Krajánek. Ubrat 
na slanosti by ale neškodilo ani výrobkům 
Boneco a Clever.

Vítězné „privátky“ 
Z celé škály zakoupených produktů 
jsme vyselektovali ty, které nás zauja-
ly neokoralým svěžím vzhledem, měly 
lahodnou chuť, ze které šlo rozeznat 
všechny použité suroviny, a zároveň nás 
oslovily lehce svěží konzistencí. Takové si 
vysloužily většinou dobré známky. Ubírali 
jsme naopak například tam, kde jsme 
shledali některé kousky zeleniny větší-
mi nebo tvrdšími 
než ostatní, a tím 
pádem jsme zazna-
menali celkovou 
nesourodost.
Nakonec jsme vybrali pětici vzorků, kde 
jsme byli celkem spokojeni a shodli jsme 
se na tom, že bychom si je někdy v bu-
doucnu zakoupili. Na stupínek vítězný 
jsme postavili vlašský salát Tesco. Zaujala 
nás příjemná vyvážená chuť s kyselejším 
„ocasem“. Vyváženou chuť měla i pri-
vátní značka 
Billy, Clever 
skončil hned 
na druhém 
místě. Shodou 
okolností se 
jednalo o nej-
levnější výrob-
ky v přepočtu 
ceny na 100 g. 

A do třetice – i přes výtky k absenci zele-
niny si nás nakonec získal i Toppo.
Od šestého místa níže jsme ale za-
znamenali výrazně horší chuť, a ač to 
nebývá zvykem, u posledních čtyř míst 
jsme také váhali, zda máme všechny 
vzorky odsoudit shodně na poslední 

místo, nebo v nich 
lze ještě rozpoznat 
nějaké rozdíly. 
Osmé až jedenácté 

místo se tak v pořadí lišilo naprostými 
detaily, jako byla například líbivost 
obalu nebo množství surovin ve složení. 
Co se ale týče chuťových vlastností, po-
važujeme za poražené všechny. Vzorky 
Cajthaml, Varmuža, Albert a Krajánek 
by v našem nákupním košíku znova 
neskončily. 

„Vítěz ze stáje Tesco byl 
      chuťově nejvyváženější“

Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy pro potraviny.

Vlašský salát sice legislativa 
nijak nedefinuje, existuje však 
dobrovolný systém kvality České 
cechovní normy, který kontroluje 
a spravuje Potravinářská komora 
České republiky. Podle normy musí 
vlašský salát obsahovat: vařené 
brambory (nejméně 20 %), salám 
pro lahůdkářské výrobky (nejméně 
20 %), majonézu (nejméně 18 %), 
zeleninu – okurky, mrkev, hrášek, 
celer (nejméně 20 %). Přidat se 
mohou: jedlá sůl, cukr, kvasný lihový 
ocet, pepř černý mletý, plnotučná 
hořčice, případně konzervační 
látky dle platné legislativy. Mezi 
nepřípustné pak patří barviva. Co se 
týče vzhledu, vůně a konzistence, 
dle normy musí mít vlašský salát 
nakrájenou zeleninu na kostky nebo 
nudličky, jejichž velikost nesmí 
přesáhnout 8 mm, všechny částice 
musejí být přiměřeně měkké, dobře 
promíchané a spojené majonézou. 
Salát musí též slano-kysele chutnat 
a musí příjemně vonět po salámu. 
Výrobky, které tyto cechovní normy 
splní, obvykle používají logo Česká 
cechovní norma, a jsou tak zárukou 
správného složení i kvalitní chuti.

CO JE standard
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Boneco Vlašský salát  
Výrobce Boneco, ČR
Zakoupeno Žabka
Cena 13,90 Kč/140 g
Cena na 100 g 9,9 Kč
Složení salám, majonéza, 
15 % brambory, 11 % okurky,  8 % mrkev, 
5 % hrášek, cukr, semínko, hořčice, konzervanty: 
sorban draselný a benzoan sodný  

Tesco Vlašský salát  
Výrobce Lahůdky Palma, ČR
Zakoupeno Tesco 
Cena 36,90 Kč/500 g
Cena na 100 g 7,4 Kč
Složení brambory vařené, salám 
lahůdkářský, majonéza, st. zelenina, cibule, st. 
hrášek, hořčice, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, 
regulátor kyselosti: citronan sodný, konzervanty: 
sorban draselný a benzoan sodný, pepř mletý

Palma Vlašský salát  
Výrobce Lahůdky Palma, ČR
Zakoupeno Tesco 
Cena 12,90 Kč/150 g
Cena na 100 g 8,6 Kč
Složení 32 % brambory vařené, 25 % 
salám lahůdkářský, majonéza, sterilovaná zelenina, 
cibule, hořčice, cukr, ocet kvasný, jedlá sůl, regulátor 
kyselosti: citronan sodný, konzervanty: sorban 
draselný, benzoan sodný, pepř mletý

Gurmán klub Vlašský salát  
Výrobce Gurmán klub, ČR
Zakoupeno Tesco 
Cena 19,90 Kč/150 g
Cena na 100 g 13,3 Kč
Složení majonéza, brambory, salám 
Junior, sterilovaná zelenina (okurky, mrkev, 
celer, hrášek), hořčice, cukr, pepř, konzervanty 
(benzoan sodný, sorban draselný) 

Clever Vlašský salát  
Výrobce Smetanová cukrárna, ČR
Zakoupeno Billa 
Cena 34,90 Kč/500 g
Cena na 100 g 7 Kč
Složení 27 % brambory, 24 % 
majonéza, 23 % lahůdkový salám, 9 % okurky 
sterilované, 9 % mrkev sterilovaná, 1,9 % hrášek 
sterilovaný, 1,9 % celer sterilovaný, cukr, hořčice, 
jedlá sůl, pepř mletý, konzervant: sorban draselný

Toppo Vlašský salát  
Výrobce Delimax, ČR
Zakoupeno Lidl 
Cena 14,90 Kč/150 g
Cena na 100 g 9,9 Kč
Složení lahůdkový salám, majonéza, 
vařené brambory, sterilované okurky, 
sterilovaný hrách, marinovaná cibule, hořčice, 
koření 
 

Senzorické hodnocení
Boneco nás překvapilo nejhezčí 
mozaikou a optimální konzistencí. Dávka 
držela pěkně na vidličce. U chuti jsme 
ale měli větší očekávaní. Byla průměrná.  
Jednalo se také o poslední slušnější 
vzorek. 

Senzorické hodnocení
Jednoznačná spokojenost ze strany 
všech porotců. Salát je příjemně 
sladkokyselý, na konci má příjemný 
nakyslý ocas. Brambor i salámu je dost, 
s majonézou se očividně zacházelo 
s velkým citem. 

Senzorické hodnocení
Vzorek padá z vidličky. Je tak zalitý 
majonézou, že opravdu hodně teče. Má 
ale hodně brambor i salámu. Brambory 
jsou ale bohužel dost nasládlé, což chuť 
trochu znehodnocuje. Co nám ale vadí 
nejvíc, je mastnota.

Senzorické hodnocení
V salátu jsou na první pohled patrné 
viditelné kousky zeleniny. Jsou ale 
tvrdší, než by měly být. Na druhou 
stranu díky tomu není salát rozblemcaný. 
Bohužel se koupe v množství majonézy, 
které nám přijde zbytečné.

Senzorické hodnocení
V salátu Clever bylo o poznání méně 
majonézy než v ostatních vzorcích. To 
nechalo rozvinout čistou chuť všech 
přísad, které byly použity. Lehká 
nakyslost přišla vhod, celkově byla chuť 
vyvážená. 

Senzorické hodnocení
Vítěz z roku 2015 si status neudržel. Není 
v něm chuťově rozeznatelná zelenina, 
jen brambory se salámem zalité 
majonézou. Chuťově ale rozeznáme 
ostatní kvalitní ingredience a poměrně 
dobře zvládnutou kyselost. 

6.

1.

4. 5.

2. 3.
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Cajthaml Vlašský salát  
Výrobce neuveden
Zakoupeno Potraviny Vávra 
Cena 18,90 Kč/140 g
Cena na 100 g 14 Kč
Složení majonéza, brambory, salám,  
steril. zelenina, cukr, worcestrová omáčka, víno 
bílé, švestková povidla, koření, rajčatový protlak, 
aroma, barvivo: amoniak, sůl, konzervanty: 
benzoát sodný a sorbát draselný

Krajánek Vlašský salát  
Výrobce Alimpex Food, ČR
Zakoupeno Potraviny Vávra 
Cena 13,90 Kč/140 g
Cena na 100 g 9,9 Kč
Složení majonéza, směs zeleniny, 
brambory, salám, cukr, jedlá sůl, worcester, 
konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný 
 

Karlova Koruna Vlašský salát  
Výrobce Gastro – Menuexpress, ČR
Zakoupeno Penny 
Cena 14,90 Kč/150 g
Cena na 100 g 9,9 Kč
Složení 26 % lahůdkový salám, 
majonéza, 25 % brambory vařené, 20 % 
sterilovaná zelenina, hořčice, cukr, koření, 
konzervant: benzoan sodný 

Varmuža Vlašský salát  
Výrobce Delimax, ČR
Zakoupeno Billa
Cena 19,90 Kč/150 g
Cena na 100 g 13,3 Kč
Složení majonéza, pařížský 
salám, vařené brambory, sterilované okurky, 
marinovaná cibule, hořčice, směs sterilované 
zeleniny, koření 

Albert Vlašský salát  
Výrobce Delika lahůdky, ČR
Zakoupeno Albert
Cena 19,90 Kč/150 g
Cena na 100 g 13,30 Kč
Složení majonéza, salám, brambory, 
hrášek sterilovaný, cukr, hořčice, ocet kvasný 
lihový, worcester, konzervanty: benzoan sodný 
a sorban draselný, pepř mletý 

Senzorické hodnocení
Cajhaml nás zaujl na pohled, tedy 
pomineme-li opravdu velkou dávku 
mrkve. Dokonce i vůně byla docela 
lákavá. To se ale nedá říct o chuti. Salát 
je strašně mastný a je v něm cítit pachuť 
po žluklém oleji. 

Senzorické hodnocení
Ani salát z našeho kraje, jak se uvádí 
na obale, nikoho nenadchl. Naopak. Vše 
uvnitř se topí v majonéze. Její chuť je 
tak dominantní, že je celek dost protivný 
a nedá se v něm nic jiného senzoricky 
rozpoznat. 

Senzorické hodnocení
„Nahradíme salám mrkví,“ řekl si pravdě-
podobně výrobce v domnění, že nikdo 
nic nepozná. Barevně moc pěkný kousek, 
chuťově podprůměrný. I tomuto vzorku, 
jak už bylo vytýkáno jiným, dominuje čistá 
majonéza. Navíc ne příliš chutná.

Senzorické hodnocení
Vzorek opět překvapil spíše majonézou 
než ostatními ingrediencemi, které 
jsme mohli tušit pouze z deklarovaného 
složení. Ve velmi mastné změti se 
daly rozeznat brambory a salám, chuť 
zeleniny zůstala zcela upozaděna. 

Senzorické hodnocení
Nejprve jsme si mysleli, že je salát jen 
strašně kyselý. Pak se ale rozvolnila 
na jazyku podivná pachuť. Možná za ní 
stál celer. Jinak byl vzorek velmi řídký, 
kvůli čemuž se skoro nedal jíst. Sem tam 
jsme narazili i na kus nedovařené zeleniny. 

8.

11.

7.

10.

9.

Vlašské saláty jsou vybaveny 
poměrně širokou škálou přídatných 
látek – pochopitelně. Jinak by 
těžko přežily už jen samotný 
převoz do řetězce. Otázkou je, 
zda je skutečně třeba použít 
tolik stabilizátorů, konzervantů 
a barviv. Ve složení některých 
vzorků se dokonce objevuje 
až 10 látek. Nejčastěji to jsou 
di- a trifosforečnany, xanthan, 
karagenan, sorban draselný, benzoan 
sodný, guma guar. Drtivá většina 
salátů je také vylepšená co do barvy, 
větší líbivost zajišťuje košenila nebo 
amoniak sulfitový karamel.

A pokud si koupíte salát z pultu, 
ani tam dnes nemůžete očekávat 
absenci přídatných látek. Většinou se 
jedná jen o ekonomicky výhodnější 
balení obdobné směsi, jakou koupíte 
v krabičce. Lahůdkářství už si svoje 
vlastní produkty téměř nevyrábějí. 
Pokud tedy toužíte po salátu bez 
těchto vylepšujících složek, musíte si 
vytvořit vlastní produkt z kvalitních 
brambor, sterilované zeleniny, 
měkkého salámu, majonézy, octa, 
soli a případně pepře.

Pozor 
NA PLEJáDU 
Přídatných 
látek
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Chuť Francie vidím jinak
K ledovým kávám obecně nemám příliš kladný vztah. I tak ale existují dvě značky, od kterých si 
ledovou kávu v parném dni klidně koupím. Mr. Brown patří mezi ně. Ovšem French Vanilla 
Coffee–drink mě zklamal. S hlubokou úctou k vanilce, královně koření, musím konstatovat, že 
výsledkem zásnub s mléčným nápojem je přeslazený „tlamolep“, ve kterém kávu nerozpozná 
jediný chuťový pohárek, zato umělohmotnou chuť i aroma musí zákonitě poznat i člověk, kterého 
smysly šálí. Já tedy raději zůstanu u jejich základní ledové kávy, které po kávě skutečně chutná.

Hodnocení: 25 %
Hodnotila: Jana Tobrmanová Čiháková

Pomazánka sama nevystačí
Makrelová pomazánka z řady Easy Sandwich od Hamé je nabízena v praktické krabičce (100 g) pro jednorázovou 

svačinu. Hodí se však spíše jako podklad pro chlebíčky či jednohubky, protože základní rybí 
chuť a vůni sice má, ale je na první pohled příliš našlehaná a podle složení i nabitá 

mnoha přísadami (makrela jen 20 %), takže je potřeba ji podpořit i něčím dalším 
– třeba na zmíněném obloženém chlebíčku. Jen tak namazaná na housce by ze 
svačiny velkou parádu rozhodně neudělala.

Hodnocení: 45 %
Hodnotila: Kateřina Kmecová

Uzené ve skle příjemně překvapilo
Uzené vepřové maso od Hamé ve stosedmdesátigramové skleničce se samo na etiketě 
chválí sloganem Vynikající kvalita a není to přehnané tvrzení. Kvalitní masový základ 
(tvoří 75 % obsahu) je sice poněkud sušší, ale to je uzenému masu populistické vyčítat, 
k naložení na pečivo poslouží i výpek, takže konzervu spotřebujete až do dna. Slušně 
ochucené, snad jen víc slané, než by bylo nutné, ale kdo si pravidelně kupuje maso 
ve skle, ani dávkou soli nebude zaskočený. 

Hodnocení: 75 %
Hodnotil: Václav Bendl

Málo přirozené chuti
Ovocná náplň višeň od Hamé určená na pečení i na studené 
použití je opravdu dobře roztíratelná. Při použití na koláč 
se s ní proto dobře pracuje. Výrobce deklaruje i snížený 
obsah cukru, což však není při prvním ochutnání a srovnání 
s ostatními podobnými výrobky téměř znatelné. Je zde 
velmi silně cítit višeň, ale trochu postrádám kyselost 
typickou pro toto ovoce. Chuťově je to 
tedy vcelku příjemná záležitost, 
nicméně převládá umělé 
aroma. Pokud ovocnou náplň 
použijete v koláči, pak je tato 
výrazná umělá 
chuť méně 
znatelná, 
zastudena 
je ale 
poměrně 
intenzivní.

Hodnocení: 
60 %
Hodnotila: Naďa Hanuš Vávrová

Horký nápoj 
nepřesvědčil
Při pohledu na obal horkého nápoje ze švestek 
a skořice se vám sbíhají sliny a těšíte se, až se 
po dlouhé procházce zahřejete příjemným pitím. 

Vizuální lákadlo tedy obstálo. Když si pak 
sirup zalijete horkou vodou, ucítíte 

lehkou vůni švestek, kterou se 
jemně prolíná i skořice. Po napití 
už ale takové nadšení nepřichází. 
Nápoj má spíše umělou chuť, 
chvílemi lehce nakyslou, ale 

jinak vám v ústech zůstává 
jakási podivná stopa. Se švestkami 

a skořicí to už nemá moc společného.

Hodnocení: 30 %
Hodnotila: Klára Chábová
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Dieta? 
         Ne, stačí změna!

Zázračné pilulky, 
po kterých 
zhubnete, 
neexistují. 
k dispozici nejsou ani 
zaručené diety, byť jich 
mezi lidmi kolují desítky. 
Žádná z nich vás nezbaví 
nadbytečných kilogramů 
navždy. dokážete 
to, pokud ve svém 
životě uděláte pár 
změn. Pro někoho 
menších, pro jiného 
větších. důležité je, že budou 
bez jojo efektu.

Připravila Jana Hrabáková, foto shutterstock
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Názvy zázračných diet si určitě 
každý z nás vybaví, jsou jich 
desítky. Výživová doporučení se 

mění podle právě nastolených trendů 
a je jich tolik, že se v tom už málokdo 
vyzná. Všude jen čtete titulky: Chcete 
zhubnout? Nejezte žádné tuky! Nejezte 
vůbec sacharidy! Vejce? Máslo? Už nikdy! 
Twiggy (slavná modelka, která při výšce 
170 cm vážila 40 kilo – pozn. red.) měla 
teorii, že se nemusí jíst prakticky vůbec. 

Na to všechno ale raději zapomeňte. 
Drastické diety jsou jen trápení. I když je 
vydržíte a přežijete, možná i dost zhub-
nete, ale pracně shozená kila dříve nebo 
později opět získáte.

Zhubnete, ale…
Samozřejmě, pokud budete držet ně-
kterou z diet nebo začnete konzumovat 
potravinové doplňky slibující zhubnutí, 
pravděpodobně několik málo kilogramů 
ztratíte. Vyprázdní se jaterní a svalové 
buňky, ztratíte glykogen a vodu, což může 
znamenat i něco kolem čtyř kilogramů. 
Pak se úbytek pravděpodobně zastaví. 
A co bude dál? Buď vás to přestane bavit 
a opět začnete jíst podle své běžné normy, 
nebo se budete 
pár dalších 
týdnů mučit 
a ještě se vám 
podaří něco 
shodit. Zdá se, 
že se dostavil 
úspěch, ale jak-
mile se vrátíte 
ke své původní 
životosprávě, 
jojo efekt je 
zaručený. Není 
totiž úplně jisté, 
že v dietním 
režimu, který 
si nasadíte, 
dokážete setrvat 

několik let, nejlépe celý 
život. Pokud pro vás 
nebude tento rytmus 
přirozený, brzy jej opus-
títe, a právě to se velmi 
často ženám i mužům 
stává.

Řešení nadváhy je 
v hlavě
Pokud chcete zhub-
nout, musíte se řídit 
základní zásadou, že váš 
energetický příjem musí 
být menší než výdej. Při 
snižování hmotnosti je 
potřeba se rozhodnout 
pro celkovou změnu 
životního stylu, kam 
patří třeba úprava slože-
ní stravy, stravovacích 
návyků a neobejdete 
se ani bez pohybové 
aktivity.
Větší množství denního 
pohybu zajistí vyšší 
energetický výdej. Měli 
byste vědět, že ještě 

několik hodin po cvičení (pro začátek 
stačí rychlá chůze) se zlepšuje a zrychluje 
i metabolismus.
Naším cílem je zbavit se nadbytečné 
a nehezké tukové tkáně, nikoliv svalů, což 
znamená, že je třeba svaly správně zatě-
žovat. Velmi obecně lze říci, že by mělo jít 
o středně intenzivní pohyb trvající alespoň 
půl hodiny denně, ale i víc. Vyberte si 
takový druh pohybu, který vás bude těšit 
a stane se pravidelnou součástí denního 
režimu. Toto platí nejen pro mladší s nad-
váhou, ale i pro starší jedince, kterým jde 
hubnutí méně snadno. Správně prováděné 
a pravidelné cvičení je zároveň prevencí 
kardiovaskulárních chorob, ale také svým 
způsobem uklidňuje a snižuje chuť k jídlu.

zdraví

  potraviny nakupujte s rozmyslem
  jídlo si připravujte sami z čerstvých 
surovin (ideální je vaření, dušení a pe-
čení) a do práce si noste krabičky

  nekupujte si potraviny ke kafi nebo 
k TV (sušenky, levné čokolády, chipsy 
a jiné pochutiny)

  dostatečně pijte (nejlépe vodu), 
s alkoholem opatrně

  v ledničce mějte bílé maso (například 
krůtí a kuřecí prsa), mořské ryby (lo-
sos, treska), mléčné výrobky, nejlépe 
zakysané (bílý jogurt, tvaroh, kvalitní 
tvrdý sýr), zeleninu všeho druhu 
a ovoce, vajíčka

  nakupte si ořechy, semínka, luštěniny, 
brambory, rýži, olivový a řepkový olej

  dopřejte si žitný chléb, nebo si chléb 
zkuste upéct sami, třeba z pohankové 
mouky

KDE MáTE 
zaČít?
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Zamyslete se nad každodenním chováním 
a zkuste si vyhledat situace, při nichž je 
možné se víc pohybovat. Nepoužívejte 
výtah, jděte do práce (alespoň kus) pěšky, 
čas od času vstaňte od počítače nebo 
od jiné práce a projděte se, protáhněte, 
rozhýbejte svaly. Totéž je možné při tele-
fonování, televizních reklamách apod.
žádná potravina (až na pár výjimek) není 
úplně špatná, záleží 
na kvalitě zpracování 
a zkonzumovaném 
množství. Předešlá věta 
platí i pro vajíčka, máslo, hořkou čokoládu 
si můžete dopřát každý den (jen kousek). 
A dobrá zpráva je, že si můžete sem tam 
dát dokonce i něco zcela nezdravého, co 
máte rádi. Není potřeba se trápit hlady, 
jen ubrat množství a jídlo si lépe rozložit 
a doprovodit zmíněným pohybem.

Obezita už je problém
Pokud se ale dostanete do fáze, kdy je 
vám diagnostikována obezita, pak je 
vážně na čase se pokusit nabraná kila 
shodit a upravit zásadně svou životosprá-
vu. Obezita totiž výrazně zvyšuje riziko 
vzniku závažných onemocnění, především 
vysoké hladiny tuků v krvi a hypertenze, 
které následně vedou k onemocněním 
srdce a cév (ischemická srdeční choroba, 
infarkt, cévní mozková příhoda). Obezi-
ta je riziková i pro diabetes 2. typu, pro 
klouby a kosti (artróza), má na svědomí 
i větší výskyt některých nádorů (prsu, 

dělohy a vaječníků, tlustého střeva, sliniv-
ky, jater, ledvin a prostaty).
Jestliže je to váš případ, trpíte výraznou 
obezitou a víte, že proces hubnutí sami 
nezvládnete, obraťte se na nutričního 
specialistu. Toho vám může doporučit 
váš lékař. S výběrem výživových poradců 
buďte spíše opatrní, ne každý disponuje 
patřičným (vysokoškolským) vzděláním 

v oboru výživy a někte-
ří zastupují dokonce 
i firmy nabízející různé 
„zaručené“ přípravky 

na štíhlé tělo téměř na počkání. Dokon-
ce i bez omezení stravy, bez nutnosti 
pohybu apod.
Odborník zhodnotí váš zdravotní stav 
a sestaví vám jídelníček doslova na míru. 
Vysvětlí vám, že je nutné klást si reálné 
a postupné cíle, pomůže vám k trvalé 
životní změně a správné úpravě nejen 
stravovacích, ale i pohybových návyků. 
Doporučí vám obvykle 5 či 6 malých 
jídel, anebo možná 3 zdravá jídla denně – 
o tom se teď hodně diskutuje. Někomu, 
i z profesních důvodů, může vyhovovat 
právě ta druhá varianta.

Vytrvalost růže přináší
Obezita je porucha myšlení a emocí. Je to 
nemoc, která má číslo své diagnózy. Cílem 
nového zdravějšího životního stylu není 
jen snížení váhy, ale především, a to bývá 
velký problém, udržení váhových úbytků. 
Nesoustřeďujte se na cíl, ale na cestu; 

naučte se pohrát si s přípravou pokrmu 
a jídelníčku. Je to příjemná, pestrá a ra-
dostná činnost. Uvidíte, že za pár měsíců 
si na nový životní styl zvyknete a stane se 
samozřejmostí. A o to právě jde. 

zdraví

„Hladovíte? Těště se 
             na jo-jo efekt!“

jogurtová Pochoutka 
SE SEMíNKy
Doba přípravy: 15 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 250 g ovoce (maliny, 
borůvky, jahody), 100 g ovesných vloček, 
50 g kukuřičných lupínků, 2 kávové lžičky 
lněného semínka, 200 g bílého jogurtu

Postup: Na dno misky nebo sklenice dáme 
maliny, borůvky, jahody (libovolné čerstvé 
nebo mražené ovoce) a na ně bílý jogurt, 
v němž jsme rozmíchali ovesné vločky, 
kukuřičné lupínky a drcené lněné semínko. 
Povrch můžeme ozdobit snítkami máty 
nebo lehce posypat kvalitní nastrouhanou 
hořkou čokoládou.

salát SE šPENáTEM, JABLKy 
A OŘECHy
Doba přípravy: 20 minut, pro 3 osoby

Ingredience: 2 jablka, 150 g sýra gouda, 
80 g vlašských ořechů, olivový olej, jableč-
ný ocet, javorový sirup, pepř, sůl, 2 balení 
čerstvého špenátu

Postup: Omytá jablka (neloupaná) nakrá-
jíme na tenké plátky, sýr gouda na hra-
nolky, nasekáme vlašské ořechy. V misce 
smícháme trochu olivového oleje s troškou 
jablečného octa, s pepřem (nejlépe čerstvě 
namletým) a solí, přidáme trochu javoro-
vého sirupu a touto dobře promíchanou 
směsí přelijeme oprané a osušené špená-
tové lístky. Rozdělíme do misek a přidáme 
plátky jablek, sýr a ořechy. K salátu se 
dobře hodí celozrnný nebo křehký chléb.
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Připravila Klára Chábová, foto shutterstock
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Jídla,   která dobyla svět

Velkým fenoménem a průkopníkem glo-
bálních jídel je hamburger. Proč se ale stal 
právě takovým hitem? Jak je možné, že se 
dostal do všech koutů světa a začal se více 
či méně zdárně a úspěšně napodobovat?
Hamburger, či spíše jeho předchůdce, 
údajně vymysleli mongolští jezdci, kteří 
si dávali kusy masa pod koňská sedla. 
Po jízdě byly steaky pěkně naklepané 

a připravené ke konzumaci. Pokrm okou-
kali Rusové a díky lodní dopravě se dostal 
tento způsob úpravy masa až do Ham-
burku. A odtud by měl pocházet právě 
jeho název.
Mezi námořníky se stal hamburger 
velmi oblíbený, protože když se maso, 
prosolilo, lehce vyudilo a přidala se 
strouhanka s cibulí, vydrželo dlouho. 

Maso pod jezdeckým sedlem

kachna s knedlíkem a se zelím se na jídelním lístku 
v restauraci v asii neobjeví. Stejně tak si nedáte 
ovocné knedlíky se strouhankou v kanadě. Jsou 
ale pokrmy, které na vás koukají z jídelních lístků 
po celém světě. Napomáhají tomu nejen rozšířené 
globální značky restaurací a fast foodů, ale také 
cena a dostupnost surovin a poptávka turistů. 
a které z těch věhlasných jídel vlastně překonaly 

nejedny hranice? a co vězí za jejich úspěchem? 
Mnoho turistů se vydává do zahraničí, aby tady 
ochutnali místní speciality. Neumím si představit, 
že vyrazím třeba na kubu a dám si hamburger 
s hranolky, i když chuť bude určitě trochu jiná, než 
jakou známe z bister u nás. Pak ale existují turisté, 
kteří neradi experimentují a nedůvěřují stravě 
v cizí zemi. 
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Hranolky z nešťastné lásky
Smažené, podlouhle nakrájené brambo-
ry s řádnou porcí soli, to jsou věhlasné 
hranolky, které zná snad každý tvor 
na této planetě. Nedávno jsem si dávala 
v jednom portugalském bistru místní 
domácí hamburger bez přílohy a donesli 
mi ho na účet podniku s rýží a hranolky. 
že by prý hamburger bez nich chutná jen 
z poloviny tak dobře. A rýže byla jen pro 
pocit, že jím zdravě.

Kde se ale vzal ten zlatavý zázrak? 
Nabízí se tvrzení, že hranolky byly 
vymyšleny v Americe. Tak to ale nej-
spíš není. Jejich rodnou zemí je údajně 
Francie a vynálezcem by měl být 
slavný kuchař Marie-Antoine Carême 
(1784–1833).
Brambory jako takové se začaly serví-
rovat na naše stoly někdy v 18. století, 
do té doby sloužily jako okrasné rostliny 

a následně se podávaly i jako krmivo 
prasatům. Kolem brambor panovalo ně-
kolik pověr a jedna z nich byla, že kořeny 
jsou jedovaté stejně tak jako plody natě, 
a nedají se proto jíst. Teprve hlad a bída 
v době napoleonských válek (1803–
1815) přinesly do oblasti gastronomie 
celou řadu nových objevů – včetně 
konzumace brambor.
Zmíněný francouzský kuchař se chtěl 
údajně otrávit kvůli nešťastné lásce, 
a tak sáhl právě po bramborách, které si 
nakrájel na podlouhlé plátky, osolil a os-
mažil, to aby byl účinek otravy silnější. 
Když se po několika hodinách probudil, 
byl údajně velmi dobře naložený a pěkně 
najedený. Jídlo pojmenoval pommes de 
terre fritéz a ani netušil, co tímto vynále-
zem způsobí.
Ale je to jen jedna z legend provázející 
tento fenomén, úplně stejný nárok si 
na objevitelství dělají Belgičané, podle 
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Postupně se přišlo také na to, že masová 
placka vložená mezi dva chleby, nebo 
dvě placky, uspoří čas, protože oběd je 
rychle nachystaný. A pak už jen stačilo 
doplout do Ameriky, kde se výroba ham-
burgerů rozjela ve velkém. Poprvé se prý 
o hamburgeru psalo podle Oxfordského 
slovníku před 125 lety, a to v novinách 
v americkém městě Walla Walla (stát 
Washington). Díky velké fluktuaci lidí 
v této zemi a také mezinárodnímu ob-
chodu se výroba hamburgeru dostala do 
světa. Z hamburgeru se stal fenomén díky 
rychlé přípravě, praktickému způsobu 
konzumace, dostupnosti surovin a ceně.
Hamburgery dnes žijí svým životem 
po celém světě a narazíte na nejrůznější 
recepty. Velmi oblíbené jsou třeba drůbe-
ží burgery, v asijských zemích si pochut-
návají na rybích, hitem je ale i trhané 
vepřové maso. Své hamburgery ale mají 
také vegetariáni, třeba placka z čočky 
nebo z květáku je velmi chutná. To vše 
se zeleninou, ať už grilovanou, nebo 
čerstvou a nejlépe s lahodnou omáčkou. 
Prostě vše, co se dá mezi dvě housky, se 
dnes jmenuje hamburger. V jedné liba-
nonské restauraci nabízeli svým hostům 
domácí hamburger s vejcem a slaninou. 

Chtěli jsme ochutnat jejich receptu-
ru, ale nad výsledkem jsme se trochu 
podivili. Donesli nám pitu, ve které 
byla hromádka napůl syrového masa 
s cibulí a na ní bylo položené volské oko 

a spálený kus salámu. Nebylo to špatné, 
ale hamburger bychom tomu asi neří-
kali. Nepovedená napodobenina byla 
na světě, spíše to byl takový „poloupeče-
ný tatarák“.
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Plochý koláč z mouky a vody, na který 
můžete naklást téměř jakékoliv ingredien-
ce. To je základ dnešní pizzy. Tento jed-
noduchý pokrm připravovali již Egypťané 
a od nich okoukali tuto recepturu Římané. 
Název pizza je odvozen ze slova picea, 
které pochází z neapolského dialektu 
italštiny. Označovaly se jím pečené placky 
z kynutého těsta, na které se kladly další 
ingredience. Dle dostupných zdrojů vzni-
kaly první pizzerie již na konci 17. století 
a v 18. století se začalo s přidáváním rajčat.
Jedna z nejznámějších pizz – margherita 
se zrodila v Neapoli v roce 1889. Nedlou-
ho předtím sjednocená Itálie chtěla uctít 

královnu Margheritu, která ji navštívila, 
a tak místní kuchtík vymyslel pizzu v ital-
ských národních barvách: červené (rajče), 
zelené (bazalka) a bílé (sýr).
O další rozvoj pizzy se postarali italští 
přistěhovalci v Americe, kam si své tech-
nologie přinesli s sebou.
Postupem času ji začali připravovat 
nikoli v peci, ale na pánvi, a její forma se 
do roku 1945 přizpůsobila americkému 
fast food stylu. 
První oficiální ame-
rická pizza měla 
název Chicago-Sty-
le a pochází z roku 1943.
V roce 1948 se začalo prodávat první 
předpřipravené pizza těsto. V 50. až 60. 
letech se v Americe stala pizza stan-
dardním fast food jídlem vedle hot dogu 
a jablečného koláče.
V roce 1957 přinesli bratři Celentano-
vi na trh první zmrazenou pizzu a tím 
napomohli masivnímu tažení mražených 

polotovarů v obchodech. Rozšířil se i její 
sortiment a v témže roce byl prove-
den první spotřebitelský test různých 
druhů pizzy.
Na cestách mě zaujala kombinace 
surovin, kterou použil na výrobu pizzy 
kuchař v jednom srílanském bistru. 
Placku potřel rajčaty smíchanými s ja-
kýmsi místním, po domácku vyrobeným 
pestem, posypal základ nastrouhaným 

sýrem, pak na něj 
rozprostřel na ko-
lečka nakrájené 
vařené brambory, 

znovu je natřel rajčatovým protlakem, 
okořenil a na závěr na tyto ingredience 
rozklepl tři vejce. To celé dal péct. Když 
pizzu vytáhl, postříkal ji jakýmsi octem 
a zakápl citronem. Bylo to tak dobré, že 
jsme si to dali druhý den znovu. Ptali 
jsme se ho, kde na tento recept přišel, 
a on nám lámanou angličtinou prozradil, 
že ho to naučila jamajská uklízečka.

Barevný koláč s mnoha ingrediencemi

nichž se o historický omyl postarali ame-
ričtí vojáci za první světové války, kteří si 
na hranolkách pochutnávali na belgickém 
území, ale tak úplně se neorientovali v ze-

měpise. A doma, kde se hranolky staly 
brzy velmi populární, je propagovali jako 
francouzskou specialitu a dali jim podle 
toho název French fries. Každopádně se 

Belgičané považují za pomfritovou velmoc 
a jen je zlobí, že nárok na umístění ko-
lébky pommes frites si vedle Francouzů 
dělají dokonce i španělé.

„Na Srí Lance dostanete 
                pizzu s brambory“
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Mnoho potravin se dnes přepravuje 
na dlouhé vzdálenosti a je potřeba, aby 
vydržely. Jedním z takových způsobů, 
jak je dostat do restaurací, nebo obcho-
dů na druhém konci světa, je jejich kon-
zervace. A kde se tento na první pohled 
jednoduchý nápad vzal? Původ konzerv 
sahá údajně do období napoleonských 
válek, kdy sám Napoleon Bonaparte 
vyhlásil odměnu pro toho, kdo objeví 
způsob delšího uchování potravin pro 
jeho armádu. Objevem se může pyšnit 
pařížský kuchař Nicholas Appert. Jeho 
tehdejší konzerva byla ale skleněná 
a na svou plechovou podobu si musela 
ještě pár let počkat.

ABy JíDLO déle 
vydrželo…

Vařená rýže, mořská 
řasa, mrkev a salá-
tová okurka – tyto 
suroviny vám stačí 
na výrobu sushi, 
které je velmi popu-
lární po téměř celém 
světě již po staletí. 
Když máte po ruce 
lososa nebo tuňáka, 
můžete si tuto 
pochoutku ještě 
vylepšit. Zajímavé 
ale je, že dříve býval 
tento pokrm spíše 
jídlem chudých, 
dnes si za něj v restauracích připlatíme. 
Kde se vzal tento velmi chutný a zdravý 
pokrm?
Při pátrání po původu narazíte na pra-
meny, které tvrdí, že sushi nepochází 
z Japonska, ale z Číny, kde se datuje 
jeho vznik údajně někdy do 4. století.  
Každopádně již tehdy lidé přemýšleli, 
jak uchovat ulovené ryby co nejdéle 
jedlé. Vykuchaná a nasolená ryba se 
proto naložila mezi rýži a umyté kameny. 
Jejich tlak, teplota a vlhkost vzduchu 
ovlivňovala dobu čerstvosti rybího 
masa. Přirozené kvašení, které se nazývá 
fermentace, zařídilo nejen dobrou chuť 
masa, ale také jeho výdrž. Zajímavé je, že 
rýže se ale ještě v této dávné době ne-
jedla. Sloužila pouze jako výstelka, která 
se vyhazovala.
V 15. století zažilo v Japonsku kulinářství 
svůj rozkvět, vznikaly různé školy vaření. 
Doba fermentace sushi byla v této době 

radikálně zkrácena a rýže se tak mohla 
přestat vyhazovat a byla konzumována 
spolu s částečně fermentovanou rybou. 
Po roce 1600 došlo k dalšímu posunu 
s pokrokem ve výrobě rýžového octa, 
jehož přidání do sushi dovolovalo vypus-
tit zdlouhavou fázi kvašení. Kousky ryb se 
ochutily rýžovým octem, přidala se k nim 
rýže a lisovaly se do dřevěných krabiček.
Dnes nejznámější druh sushi – nigiri-sushi 
(položený kousek lososa na hromádce 
rýže), vznikl v dnešním Tokiu. Za jeho otce 
je považován Hanaja Johei, který je začal 
prodávat na počátku 19. století na stán-
cích jako rychlé občerstvení. Přeskočil tak 
krok, kdy se ryba s rýží s octem na několik 
hodin zmáčkla, aby déle vydržela.
Slavná éra sushi mohla začít. Mnoho 
Japonců opouštělo svou rodnou zemi 
z nejrůznějších důvodů a díky těmto 
cestám se sushi dostalo do světa. Např. 
v USA byla první japonská restaurace 

otevřena v roce 1883 v San Francisku. 
Sushi se stalo velmi oblíbené nejen díky 
lahodné chuti, ale také výživové hodno-
tě. V šedesátých letech 20. století pak 
byla výroba sushi posunuta ještě dál, 
to když byla vynalezena tzv. kalifornská 
rolka. Syrový tuňák byl nahrazený avo-
kádem a ingredience byly obaleny rýží 
pokrytou nikoliv řasou, ale sezamovými 
semínky.
Do Evropy dorazilo sushi počátkem 
20. století. Americká herečka a bytová 
designérka Elsie de Wolfe na svých vě-
hlasných večírcích podávala právě tento 
pokrm v New yorku, Londýně i Paříži.

Asijské sushi, jídlo chudých?

Existuje mnoho dalších jídel, která se 
dnes připravují v kuchyních na celém 
světě a dostávají se také do domácností. 
Lidé hodně cestují, zjišťují a ochutnáva-
jí, suroviny jsou dostupnější a receptů 
jsou na internetu tisíce. Jídlo je jedním 
z ústředních témat naší společnosti. 
Stále se ale bojíme více experimentovat, 
a když dojde na lámání chleba, saháme 

po jistotách. Není se ale čeho bát. Když 
si zajdete třeba v Indii k pouličnímu 
prodavači vaječných placek a dáte si 
originál s kořením, které vám jinde ne-
namíchají, stojí to za to. Chuť je jedním 
z lidských smyslů, a proto jí můžeme 
dopřát větší rozlet. Nemyslím tím ale 
hranolky se skořicí a cukrem, které vaří 
má kamarádka svým dětem. 

Ochutnávaní, zkoumání, experimentování, kopírování, létání
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Bramborové jitrnice. Řekli nám, že je to tradiční cikánské jídlo. 
Stýskalo se mi po nich. Nikdy jsem však nepomýšlela na to, že 
bych si je sama uvařila. Musí se nadívat do střívek. Kde bych 
vzala střívka? Jak bych do nich nacpala náplň? 
Dlouho jsem problém odsouvala jako neřešitelný, až mi kamarád-
ka prozradila, že střeva se kupují u řezníka. Dnes objednáte, zítra 
vyzvednete. Prodávají se na metry, metr za pár korun. A že sice 
bramborové nikdy nejedla, ale že má doma nabíječku na jitrnice 
a umí je špejlovat, což se naučila na zabijačkách, tak že do toho 
se mnou jde.
Zbývalo tedy vyřešit problémek poslední, vlastně nepatrný – recept.

Pátrání po goja
Je hezké, když zjistíte, že se ty vaše jitrnice jmenují goja. Tedy 
goja prý znamená střevo, v našem případě plněné. Jenže hledat 
na internetu recept s tímto názvem je práce sisyfovská, protože 

goji nebo goja je nejnovější objev zdravotních fanatiků. Myslím, 
že si to to drobné ovoce nezaslouží a že musí počkat, až zase 
upadne trošku v zapomnění a zvítězí zdravý rozum.
Do toho se vám plete jedna hudební agentura… Ach jo.
Když jsem se tím vším prokousala, našla jsem  návod – udělejte 
si těsto jako na bramborové placky, nacpěte do střeva a osmažte. 
Mělo mi to být podezřelé. Do placek se nedává česnek a v těch 
jitrnicích rozhodně byl. Ale tomu, jak jsem si udržela goja 
v paměti, návod celkem odpovídal.
Pamatovala jsem si to špatně, takže jsem vytvořila nový druh 
pokrmu. Ačkoli rozdíly jsou vlastně jen maličké.

Kaše ve střívku
Uhňácaly jsme s kamarádkou těsto na placky – tedy z vaře-
ných prolisovaných brambor. Důkladně jsme ho okořenily a šly 
plnit. Nabíječka, to byl elektrický mlýnek na maso s nástavcem, 
na nějž se navlékala střeva. Ačkoli předtím mělo naše těsto pří-
jemně hrubou strukturu, po průjezdu mlýnkem lezla do střev jen 
ochucená bramborová kaše.
Jitrnice vyšly krásné. Dokonce i mně se podařilo jednu zašpej-
lovat, ač jsem to nikdy nedělala. Ale myslím, že když to člověk 
neumí, může střevo zauzlovat. Nebo místo několika malých 
jitrniček naplnit jednu klobásu, hezky smotat...
Když říkám, že hmota vypadala jako kaše, tak výsledek taky 
tak chutnal. Jako okořeněná bramborová kaše. Nudné jídlo. 
Prostě chyba.

Jednou jsem je dostala ochutnat 
na Slovensku. Je to dávno, ale nemůžu 
zapomenout. Jak to ale s mou 
„selektivní“ pamětí bývá, recept jsem 
zapomněla dokonale. Vím jen, že byly 
bramborové.

Cikánské 
jitrnice

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

„Nullam ut varius ex. 
     Nullam e lacinia nix“
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Při dalším pokusu jsme do mlýnku vsadily kolečko s velikými 
dírami. Náplň si zachovala strukturu, výsledek byl lepší. Ale 
kýžený ideál již čekal za obzorem.

Musí být syrové
Při pročítání blogů jsem úplně náhodou našla zlaté zrnko. Cože? 
Ze syrových brambor?
Takže radím, držte se cikánské tradice, ke které jsem se časem 
dopracovala. Není to těsto na placky, ale spíš na bramborák. 
Naplněná střívka se napřed vaří, pak pečou. A to je ono. Je to 
mnohem lepší.
Tradice velí použít jen brambory, mouku, česnek, cibuli a koření. 
Ale mlsné jazyky s plnou ledničkou jistě přijdou na to, že jedno, 
dvě vajíčka nic nezkazí, kousek jemně sekaného uzeného či pár 
mletých škvarků výrazně chuti prospívá … Fantazii se meze 
nekladou. Určitě si ty malé experimenty užijete jako já. 

Potřebujeme:
■  2 kg brambor
■  1 palici česneku
■  majoránku
■  sůl

Postup

Brambory uvaříme ve slupce. Necháme vychladnout, oloupeme 
a rozmačkáme. Přidáme utřený česnek s majoránkou a solí, 
důkladně zpracujeme a naplníme do střeva.
Zašpejlované jitrnice pečeme v troubě nebo smažíme na pánvi.

Potřebujeme:
■  1,5 kg brambor
■  2 cibule
■  4 – 5 stroužků česneku
■  2 lžíce sádla
■  hladkou mouku
■  sůl
■  pepř
■  majoránku 
■  kmín

Postup

Brambory oškrábeme a nastrouháme na jemno. Přebytečnou 
vodu slijeme. Cibule oloupeme a nakrájíme, mohou být i větší 
kousky, a dozlatova osmažíme na sádle. Oloupaný česnek 
utřeme se solí a majoránkou, přidáme k bramborám a cibuli. 
Zaprášíme moukou, okořeníme a důkladně promícháme.
Těsto naplníme do střev, zašpejlujeme a dáme vařit na 1 až 
1,5 hodiny.
Uvařené goja osušíme, pokud jsme je chystali dopředu, mohou 
i vystydnout. Před podáváním opečeme na pánvi nebo v troubě 
dozlatova. 

Moje bramborové jitrnice

Goja
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Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková

Snažíme se 
    jíst zdravě, 
ale hřešení 
    je povoleno

Herečka Michaela Kuklová ráda vaří a sleduje 
s oblibou také pořady na toto téma. Jí vše, 
na co má chuť, dietami se netrápí a návštěvě 
ze zahraničí by uvařila rajskou s těstovinami. 
Doma v ledničce nesmí chybět šunka 
a s malým synem Romanem si také občas 
zamlsají. Má ráda dobrou náladu a těší 
se z každého dne. Vidět ji můžete 
v několika divadelních 
představeních, 
s některými cestuje 
i po celé republice.
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Míšo, je pro vás jídlo tématem?
Ano, to je. Ráda jím, ráda vařím. A když 
mám čas, ráda se dívám na pořady 
o vaření.

řešila jste někdy diety, nebo jíte dle 
svých představ a potřeb?
V mládí jsem nějaké diety zkoušela, ale 
vždy to trvalo jen pár dní. Pamatuji si 
třeba na dietu, které se říkalo uhlovoda-
nová. Jíte pouze maso, šunku a nic jiného. 
Po dvanácti dnech jsem byla štíhlejší, 
ale bylo mi na omdlení. Maso mám ráda, 
ale nedám 
dopustit ani 
na čerstvý 
rohlík, samot-
ný, nebo s máslem. Řadu let jsem jedla 
jen ve chvíli, kdy jsem měla hlad, což bylo 
často až pozdě večer. Jednou jsem potře-
bovala shodit rychle, tak jsem asi deset 
dní držela hladovku. Další dny jsem pak 

jedla jen dětské porce. Zhubla jsem 
z padesáti kilogramů na třiačtyřicet. 
Bylo to kvůli roli. Nedostavil se jojo 

efekt, jen jsem nabrala tři kilogramy 
a ta kila si pak udržela další roky. 

V těhotenství ale začalo mé tělo 
ukládat každé sousto a dvacet 

kilo bylo nahoře. Pak jsem se 
odvážila držet dietu už pouze 

pod dohledem lékařky. 
Snažila jsem se zhubnout 
tak, že jsem denně mohla 

zkonzumovat pouze 4500 kJ. 
S nějakými kily navíc jsem se 

ale sžila, ta k věku patří.

změnila se u vás skladba potra-
vin s příchodem syna?
Jedna velká změna nastala. S počátkem 

těhotenství jsem poprvé v životě začala 
pravidelně snídat. Také jsem si četla 
na obalech složení potravin, což bylo 
na poslední chvíli, protože ta malá pís-
menka už dnes nepřečtu. Vždy jsem jedla 
všechno, na co jsem měla chuť, a to se 
dodnes nezměnilo. Akorát si nedám třeba 
chleba namazaný sádlem. Jím malé porce. 
Když přijdou dny, kdy mám potřebu více 
mlsat, vím, že to shodím za pár dní díky 
pracovnímu nasazení.

jak jste si poradila s příkrmy? co 
synkovi chutnalo a co jí rád dnes?
Vařila jsem mu. Těšila jsem se na to. 
Denně jsem připravovala zeleninu 
dušenou, vařenou, pečenou, s brambo-
rem, sýrem. Milovala jsem to také. Pak 
přišla školka a vařená zelenina mu rázem 
přestala chutnat. Naštěstí jí ale dobře. 
V polévce zvládne zeleninu bez problémů, 
do omáček ji mixuji. Syrovou ale jí rád.

Máte nějaké zásady, pokud jde 
o stravu vašeho syna?
Stále mám v hlavě jeden příběh, vyprá-
věl mi ho kolega. Byl na oslavě naro-
zenin, kde byl i velmi obézní pán. šel 
v noci do lednice a skupině sdělil, že 
si ještě přijde něco skousnout ve čtyři 
ráno. Druhý den ho kolega vezl do Prahy 
a řeč přišla také na zvýšený apetit. 
Odpověděl, že je lékařem na onkologii 
a prý vypozoroval, že nejvíc pacien-
tů mají z řad dietářů. Velká obezita je 
nepopiratelně zdraví škodlivá, ale vzala 

jsem si z toho, 
že člověk by 
opravdu měl 
jíst všechno, 

jen střídměji a s mírou. Tělo si vezme, 
co potřebuje, a to je důležité. Klidně si 
dám večer čokoládu, když mám chuť, ale 
stačí dva kousky. A tak to mám i u syna. 
Snažím se, aby jedl zdravě, ale zhřešit 
mu umožňuji.

co ve vaší ledničce nenajdeme 
a naopak?
Když otevřete naši ledničku, naleznete 
v ní vždy šunku. Salám také jíme, ale 
spotřeba je tak dvacet deka do roka. Ne-
dáváme si ani klobásy. Naopak jíme bílé 
jogurty, ale i ty sladké, normální máslo, 
vejce, zeleninu. V mrazáku máme bílé 
maso, filé, libové hovězí, ve spíži pak těs-
toviny a rýži. Řízky nejraději krůtí, s chutí 
si dáme luštěninové polévky. Bílé polévky 
zahušťuju bramborem, omáčky zeleninou. 
Rajská u nás jednoznačně vede.

Máte něja-
kou svou 
specialitu, 
kterou si 
rodina či 
přátele 
žádají?
Rodinným re-
ceptem je pa-
prikové rizoto 
se sladkou 
paprikou nebo 
musaka, ale ta 
synovi moc ne-
chutná. Zmíně-
né rizoto však 
miluje a nikdy 
jsem se s tímto 
receptem 
jinde nese-
tkala. Postup 
je jednodu-
chý. Na troše 
sádla osma-
žím vepřové 

kousky masa, osolím, přidám trochu pepře 
a hodně sladké papriky. Musíme směs 
brzy podlít, aby se nepřipálila. Té papriky 
dávám asi polovinu sáčku, ale přesně to 
nevím, protože to mám v ruce a sypu ji 
tam automaticky. Když je jí ale málo, tak 
to nefunguje. Maso dusím v papiňáku 
do měkka. Pak přidám hrnek oprané rýže. 
V papiňáku nechám rizoto tak pět minut 
dojít. Podle chuti se dá ještě dosolit, 
důležité je vše dobře promíchat. Rizoto se 
podává s kyselou okurkou, bez strouhané-
ho sýru. Ale klidně i s ním, pokud to má 
někdo rád.

Míšo, mohla byste popsat denní 
provoz ve vaší kuchyni?
Když je volný den, připravuji pro nás 
ráda bohatou snídani, vařím jídla na čas 
náročnější a ráda také něco upeču. Během 
týdne vařím jen rychlejší recepty, aby-
chom večeřeli kolem páté, když přijdeme 
domů z kroužků. Pak už podávám jen 
něco malého a zeleninu.

chodíte ráda do restaurací, nebo 
spíše holdujete domácí stravě?
Do restaurace si občas zajdeme, pro 
radost a pro změnu, když je volno. Během 
týdne spěcháme za pejskem a za po-
hodlím. Taky musím poklidit, udělat se 
synem domácí úkoly a potřebujeme být 
hlavně sami pro sebe.

kdybyste si mohla vybrat, jaká za-
hraniční kuchyně je vám nejbližší?
Miluji thajskou kuchyni. Je lehká, 

„V mládí jsem nějaké diety 
    zkoušela, ale trvaly jen pár dní“

Michaela kuklová 
miluje thajskou 
kuchyni. Je lehká, 
využívá zdravé 
a dobré suroviny jako 
rýži, zeleninu, mořské 
plody, kuře, hovězí, 
zázvor.
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využívá zdravé a dobré suroviny jako rýži, 
zeleninu, mořské plody, kuře, hovězí, 
zázvor. A skvěle chutná.  

co byste naopak nikdy neochutnala?
Ochutnala jsem šneky, žabí stehýnka, ale 
víc nemusím. Nepozřu hmyz, nejrůznější 
mozečky a neláká mne ani syrové maso, 
a už vůbec ne syrové hovězí maso.

kdybyste měla pozvat na večeři 

k sobě domů cizince, co byste jim 
připravila?
Určitě bych jim uvařila rajskou s těsto-
vinami, svíčkovou s kynutými knedlíky, 
kachnu s bramborovými knedlíky, se 
zelím nebo špenátem. Takové dobré české 
klasiky, na kterých si hosté pochutnají.

Máte ráda českou kuchyni?
Česká kuchyně je podle mne vynikající. 
Třeba vařené maso s bramborem a duše-

nou mrkví, koprovka, kulajdy, fazolačky, 
luštěninové polévky, různé brambo-
rové noky s kapustou, zelím nebo jen 
knedlíky s uzeným a tmavou cibulkou, 
ledvinky s rýží, guláše, a tak bych mohla 
pokračovat.

Působíte stále velmi mile a ener-
gicky. Máte nějaký účinný recept 
na dobrou náladu?
Ano! Náladovost u lidí je pro mne nepo-
chopitelná. Tito lidé trápí sebe a ostatní. 
Stačí si s pokorou uvědomit, že se máme 
dobře. Běžné větší a menší starosti má 
každý. Skutečná trápení, která jsou 
k vidění kolem nás, vypadají jinak. Lidé 
bojují o život, o přežití, mají nejrůznější 
handicapy, truchlí nad ztrátou milova-
ných, nemají zázemí... A tak bych mohla 
pokračovat. Pokud si skutečně uvědomí-
me, že bychom měli být vděčni za zdraví 
a za možnosti, které máme, lépe se nám 
budou překonávat překážky. A rozhodně 
se snáz žije s úsměvem než s pochmurnou 
náladou. Takže jde jen o to, jak chceme 
žít. A dobrá nálada zaručuje i radost 
ze života.

Míšo, co vás čeká v letošním roce 
po pracovní stránce?
Budu i nadále hrát v divadle Hybernia 
v muzikálu Alenka v kraji zázraků, mám 
zájezdová představení s názvem Ani 
za milión!, kde bude nově v alternaci 
s Marcelem Vašinkou i Mirek šimůnek. 
Také si užíváme komedii Liga proti nevěře 
s kolegou Ivo šmoldasem a Veronikou 
Arichtevou. Měla bych zkoušet novou ko-
medii s Pavlem Trávníčkem a také v zájez-
dovém divadle chystáme další hru s mou 
účastí. A vlastně se těším na všechno, 
na každý obyčejný den. žiji ráda a ráda 
žiji hezky. 

Česká herečka Michaela Kuklová se narodila Praze. 
Na základní škole si jí všimli tvůrci dětských pořadů a začala se ob-
jevovat v mnoha televizních inscenacích a pohádkách (např. Hrej, jak 
kvetou stromy, Modrý telefon, Škola hrou, Perly a růže, Ať ten kůň 
mlčí, Kam letíš letadlo). V roce 1988 odmaturovala na SOU a stala se 
ekonomkou obchodního provozu. O rok později ale začala studovat 
na pražské DAMU, hostovala v Činoherním klubu v Praze a v Čino-
herním studiu v  Ústí nad Labem. První větší filmovou roli získala 
v roce 1981, a to ve filmu Skleněný dům. Do podvědomí diváků se 
zapsala filmem Třetí skoba pro kocoura a velkou popularitu ji při-
nesla role Jasněnky v pohádce Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce 
a létajícím ševci. Zahrála si také ve filmech Playgirls, Učitel tance, ve dvou dílech pohádky Z pekla štěstí 
a ve filmu Andělská tvář. Účinkovala v několika seriálech, např. To nevymyslíš, Světla pasáže, Ordinace 
v růžové zahradě aj. Michaela Kuklová se věnuje také dabingu a hraje v divadle. V roce 2008 se jí na-
rodil syn Roman.

Michaela kuklová hrje 
v divadle Hybernia 
v muzikálu alenka 
v kraji zázraků a má 
zájezdová představení 
s názvem ani 
za milión!
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Jižní Korea je pro náš národ trochu záhadná, 
protože ji nemáme prozkoumanou v takové 
míře jako třeba Chorvatsko, Thajsko nebo 
Řecko. Nejedná se o destinaci, kam by se 
běžně rodina vydala na dovolenou. Korejci 
ale znají Prahu, jen nevědí, v jaké zemi se 
přesně nachází. Pokud zasednete s Korejcem 
k jednomu stolu, určitě vám doporučí národní 
pochoutku kimči. Krkání je u jídla dovoleno, 
hlasité smrkání je ale velký prohřešek.

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

korejci milují pálivá jídla,
nám by ale shořel jazyk
Jižní Korea, úředním názvem Korejská 

republika, se nachází ve východní Asii 
a leží na jižní polovině Korejského 

poloostrova. Jejím sousedem je Severní 
Korea. Počet obyvatel přesahuje 50 mi-
lionů a hlavním městem je Soul. O Ko-
rejcích se toho v České republice moc 
neví, možná právě proto, že jako turisté 
jsou spíše klidní, konzervativní a příliš se 
neprojevují. A my tuto zemi hojně nena-
vštěvujeme. Když se ale do Jižní Koreje 
vydáte, čekají vás tady na každém rohu 
zajímavé situace, které jinde nezažijete.
V této zemi je celkem draho. Oblečení 
a elektronika se dají pořídit za rozumnou 
cenu, ale potraviny jsou několikanásob-

ně dražší než u nás. Velmi drahé je třeba 
ovoce, pečivo a sladkosti, když je naku-
pujete v obchodech. Turista ale dokáže 
vyžít s pouliční stravou, která je cenově 
přijatelná.

Úhledné, spořádané, přesné
I když se procházíte po hlavním městě 
nebo trávíte svůj čas na venkově, pře-
kvapí vás pořádek. Všude je čisto, domky 
i zahrádky jsou upravené, vše vypadá jako 
kulisa pro focení do nějakého katalogu. 
Korejci jsou pečliví, důslední a dbají 
na přesný řád. Nemůže se tedy stát, že 
byste na autobusové zastávce čekali 
o minutu déle nebo někam přijeli pozdě. 

Za velmi neslušné se například považuje, 
přijdete-li na schůzku po smluveném 
čase. Pro Korejce je to nepřípustné. 
Když se potřebujete na ulici zeptat třeba 
na cestu, je s tím trochu problém, protože 
Korejci neumějí moc dobře anglicky. Lépe 
se domluvíte s mladšími generacemi, ale 
i tak je jim hůře rozumět.

Korejci milují trekking
Korea je hornatá země. Díky podnebí jsou 
kopce hustě porostlé smíšenými lesy. 
Vyšlapat nahoru dá ale trochu zabrat. 
Oproti českým kopcům jsou ty korejské 
strmější a kamenitější. Nejsou ale o moc 
vyšší než naše Sněžka. Nejvyšší vr-
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choly Korejského 
poloostrova Pektusan a Diamantové hory 
leží na území Severní Koreje. Když se 
dáte na výšlap, narazíte po cestě nahoru 
na staré buddhistické kláštery a jakási 
meditační místa pro odpočinek. Korejci 
rádi chodí na výlety a tento druh pohybu 
patří mezi velmi oblíbené. Je to pro ně 
určitá forma relaxace, protože jsou velmi 
pracovití a tráví 
v zaměstnání 
mnoho času.
Jejich turistické 
cesty jsou perfektně značeny a je o ně 
pečováno. Když se vydáte do korejské 
přírody o víkendu, narazíte na tisíce 
pochodujících lidí, kteří jsou vybave-
ni kvalitním oblečením. V Jižní Koreji 
se nachází asi dvacet národních parků 
a jedním z nejvíce frekventovaných je Se-
oraksan. Krásná krajina a trčící špičky hor 
nad mraky, to je výhled, který má turista 
za odměnu po obtížném pochodu. Pokud 
Korejce nebaví trekking a nechtějí trávit 
dlouhé hodiny se svými mobily, mohou si 
jít zahrát golf. Na každém sídlišti, kterých 
je v Koreji opravdu požehnaně, je vybu-
dován golfový driving range. Na venkově 
se pak Korejci věnují zemědělství a starají 
o své malebné vesničky.

Vývařovny 
mají odbyt

V Koreji 
se jí 
zdravě 

a chutně. 
Tím, že mají 

místní obyvatelé pří-
stup k moři, nechybí v jejich jídelníčcích 
ryby a mořské plody. Dát si můžete kreve-
ty, chobotnice, sushi a mnoho neuvěřitel-
ných tvorů. Turista neznalý kulinářských 
poměrů by si měl ale dát pozor na páli-
vost pokrmů a raději vždy se číšníka nebo 
kuchaře ve vývařovně vyptat. Korejci 
mají úplně jiné měřítko pálivosti, a tak 
se mnoho neinformovaných turistů při 

konzumaci prvních 
soust pěkně zapotí.
Základem téměř kaž- 
dého jídla je miska 

rýže, polévka a spousty mističek s nejrůz-
nějšími přílohami. Důležitými surovinami 
korejské kuchyně jsou i pšenice, brambo-
ry a luštěniny. Téměř do všeho se přidává 
soja a výrobky z ní (pasta, omáčka, tofu).
Ve srovnání s Evropou se v Koreji nejí 
tolik masa, vše je lehce stravitelné 
a na rozdíl od čínské kuchyně není jídlo 
mastné. V Jižní Koreji naleznete celou 
škálu restaurací a jídelen, od špičkových 
luxusních podniků až po maličké pouliční 
stánky. Vývařovny ale mají velký odbyt, 
protože jídla tam jsou levná, mají tu velký 
výběr a jste odbaveni rychle.

Kimči a všemožné byliny
Nejznámější korejskou specialitou je 
kvašená nakládaná zelenina zvaná kimči. 
Místní obyvatelé naloží do obrovských 
kameninových nádob zakopaných 
do země čínské zelí nebo okurky, ředkve 
či červenou cibuli. To pak spolu s pastou 
ze sojových bobů doenjang a chilli pastou 
gochujang servírují k vařené rýži. Velmi 
chutné jsou také černé nudle zvané 

Jihokorejci cestují po světě a líbí se jim 
nejrůznější zvyky. Třeba ten, kdy milenci dávají 
zámky se vzkazy na most jako v Paříži.

„Bez pšenice a brambor 
 se korejský kuchař neobejde“

KOREJSKý bibiMbaP
Doba přípravy: 45 minut, 4 porce

Ingredience: 300 g čerstvého špenátu, 
250 g hovězího masa, 1 cibule, 200 g žam-
piónů (nebo naložených hub), 5 polév-
kových lžic sojové omáčky, 300 g čerstvé 
kapusty, 2 čajové lžičky sezamových 
semínek, 2 čajové lžičky sezamového oleje, 
300 g rýže, 2 vajíčka, chilli pasta

Postup: Připravíme si čtyři misky. Do prv-
ní dáme spařený a posléze nadrobno 
nakrájený svazek špenátu, který necháme 
vychladnout. Do druhé mističky připravíme 
syrové hovězí maso. Na kolečka pokrá-
jenou jednu větší cibuli lehce osmažíme 
spolu s naloženými houbami (třeba žam-
piony) a vše podlijeme pěti polévkovými 
lžícemi sojové omáčky. Přidáme asi čtvrt 
kila na jemné plátky nakrájeného hovězího 
masa, trochu pepře, sojové omáčky a saké 
na chuť. Maso jemně osmažíme. Do třetí 
misky dáme svazek jemně spařené, nakrá-
jené a vychladlé kapusty. Přidáme trochu 
sojové omáčky, hrst sezamových semínek, 
trochu sezamového oleje a důkladně 
promícháme. Do čtvrté misky dáme porci 
uvařené rýže, na kterou postupně obsah 
jednotlivých mističek umístíme. Ve finále 
dáme na vrcholek volské oko. Korejci ještě 
přidávají několik lžic oblíbené pálivé chilli 
pasty, ale myslím, že jedna polévková lžíce 
postačí. Vše důkladně promícháme a mů-
žeme se směle pustit do jídla.

Jižní Korea se proměňuje 
v moderní a prosperující 
velmoc, ale k tradici se 
místní obyvatelé velmi 
často vracejí.



www.svetpotravin.cz 47

cestování

čadžangmion se smaže-
nými kuřecími kousky a knedlíčky. Dát si 
můžete také studené nudle s mrkví, okur-
kou, vajíčkem a nakrájenými hruškami.
Pokud jste spíše na sladké, pak by vás 
možná oslovil zákusek ze sladkých bram-
bor zvaný kokumanusu. Velmi chutná je 
také zmrzlina ze zeleného čaje.
Na tržnicích si můžete koupit kořeny 
ženšenu, nejrůznější byliny, houby, podi-
vuhodné větvičky. Korejci věří na přírodní 
léčebné síly, proto si ze všeho vyrábě-
jí odvary a čaje. Hojně využívají také 
česnek.
Typickými pokrmy, které najdete téměř 
na každém jídelním lístku, jsou bibim-
bap (zelenina s rýží, paprikovou pastou 

a vejcem), 

kimči a bulgogi (hovězí 
v pálivé omáčce s nakládanou 
zeleninou). Velmi chutný je také 
pokrm bo ssam. Jsou to dušené 
kousky vepřového masa zaba-

lené v listech zeleniny, například v salá-
tových listech, které se namáčejí v ostré 
omáčce. Když si objednáte bulgogi, pak 
vám donesou tradiční korejské barbecue. 
Zajímavou chuť má dýňová kaše (hobák 
džuk), která se vaří z dýně, červených 
bobů, fazolí a přidávají se rýžové knedlíč-
ky. Na jídelním lístku můžete také najít 
jídlo galbi, což jsou grilovaná hovězí žebra 
marinovaná v sojové omáčce a česneku, 
často se podávají se salátem. Někdy se 
z těchto grilovaných žeber dělá polévka. 
Může se použít i jiné maso s kostí. Obvyk-
le se griluje přímo na stole.
Součástí je mnoho menších příloh. 
Místní specialitou 

jsou gimbap, rýžové rolky oba-
lené mořskou řasou a plněné orestovanou 
zeleninou, hovězím masem a vajíčkem. 
Když si objednáte ho, donesou vám vari-
anty pokrmu ze syrových ryb a mořských 
plodů. Namáčejí se v sojové omáčce, 
sezamovém oleji, japonském wasabi 
nebo chilli pastě. Někdy se posypávají 
sezamem. Skvělé jsou hobak ttok, rýžový 
a dýňový koláček dušené v páře. Zased-
nete-li k jednomu stolu s Korejcem, určitě 
vám doporučí samgyeopsal, což je místní 
populární jídlo. Pochutnáte si na plát-
cích vepřového bůčku, grilované kousky 
se namáčejí do omáčky z chilli a sojové 
pasty. Jako příloha se podává salát, nebo 
jiná zelenina. K tomu se pije zakalená 
rýžová pálenka sodža tupé chuti, která je 
ale velmi zákeřná, a rakije. Korejci mají 
alkohol v oblibě a umějí za to 

Korejci se rádi stravují na ulici. 
V bistrech koupíte téměř cokoliv a není 
to tak drahé.

Korejské polévky jsou vyhlášené 
svou pálivostí.

V mističkách naleznete tisíce chutí, 
vůní a barev. 
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vzít. Pokud se chcete 
jen osvěžit, pak místní stánkaři nabízejí 
kolemjdoucím kousky ananasu a melou-
nů na špejli, které se chladí na velkých 
kusech ledu.

Krkání vítáno, smrkání vůbec!
O Korejcích je známo, že jsou velmi 
zdrženliví, pokud jde o fyzický kon-
takt. Je trochu zvláštní, když procházíte 
ulicemi v Koreji a nenarazíte na mladý 
pár držící se za ruce. Líbání na veřejnosti 
také není přípustné, i když se už přísná 
pravidla trochu uvolňují. Pokud vstoupí-
te do místnosti, kde je více Korejců, pak 
stačí namísto hlasitého pozdravu pouze 
mírně uklonit hlavu. Při podání ruky je 
silné stisknutí vhodné jen mezi muži, ale 
i mezi nimi není slabé a jemné stisknutí 
nic neobvyklého a je považováno za ideál.

Korejci do-
držují velmi 
striktně 
pravidla 
týkající se 
slušného 
chování. 
Jejich krkání 
u jídla je ale 
pověstné. 
A našin-
ce může 
u společného 
stolu zasko-
čit. Co je ale 
pro Korejce 
nepřípustné? 

Když se u jídla vysmrkáte. 
Korejci jsou národem starobylé kultury 
a tradic, které mohou v něčem připomí-
nat zvyklosti čínské či japonské. Přesto 
mají dosti osobitý ráz. Pokud se vydáte 
do Jižní Koreje, určitě budete svědky 
zajímavého střetu dávné minulosti a mo-
derní doby. Korejci vás ale ve své zemi 
dobře pohostí a vaší přítomnosti si budou 
považovat. Sami rádi cestují a poznávají 
nové kultury. V jejich zemi se budete cítit 
bezpečně a po gastronomické stránce 
budete určitě spokojeni. Stačí si jen naše-
třit a můžete vyrazit. 

cestování

Jihokorejci holdují čajovým obřadům. Čaj u nich 
vypěstovaný je velmi kvalitní.

Smažené ryby nebo kuřecí maso 
s rýží, to je typické jídlo, na které 
narazíte v každém bistru. 
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Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Velikonočně prostřený stůl u nás 
a ve světě. Co na něm nesmí chybět?

Barevné potraviny se lépe prodávají. 
V čem vězí trik výrobců?

Kiwano, mochyně nebo tamarillo 
– exotické ovoce jíme, ale víme 
o něm vše?

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 27. března

Dárkový certifikát a objednávkový formulář naleznete také na www.svetpotravin.cz. Informovat o předplatném se můžete rovněž  
na redakce@svetpotravin.cz nebo na telefonním čísle 222 781 811. Všechny dárky jsou k dispozici do vyčerpání zásob. 
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Před supermarketem stál příslušník 
soukromé bezpečnostní agentury. Tak 
nějak po americku, alespoň si tak patrně 
ve své černé uniformě připadal, měl ruce 
založené a nohy rozkročené. Podle toho, 
jak se tvářil, bylo nepochybné, že právě 
teď a právě odtud řídí dění na celé naší 
planetě. Současně ještě stačil, neboť 
i to patřilo k jeho zřejmému vyššímu 
poslání, s opovržením a nejvyšší možnou 
podezíravostí sledovat, jak se ti, co už 
nakoupili, prolínají s těmi, kteří teprve 
nakupovat jdou.
Patřil jsem k těm druhým. Přiložením 
ruky na pravou kapsu bundy jsem se 
přesvědčil, že ještě stále mám při sobě 
peněženku. Uklidněn tím, vešel jsem 
dovnitř. Jenže hned na počátku, v úse-
ku ovoce a zeleniny, jsem byl nucen se 
zastavit. Situace tu byla podobná jako 
na ucpané magistrále, s tím rozdílem, že 
jednotlivé články této ucpávky netvořily 
automobily, nýbrž těla a nákupní vozíky.
Pak jsem se přece jen propracoval k mra-
zicím boxům s balíčky rozličného masa. 
Jeden jsem uložil do svého pojízdného 
nákupního koše, kterému se blokovala 
kolečka, takže táhl k jedné straně.
„Ty kreténe jeden, cos to koupil, vždyť je 
to samá flaksa…to tam už horší neby-
lo?“ ozval se za mnou velmi nepříjemný 
ženský hlas. Zjistil jsem, že jakási starší 
dáma naštěstí nepodrobuje zdrcující kri-
tice mě, ani mé maso, jak jsem se původ-
ně domníval, nýbrž ještě dost mladého 
vousatého muže a balíček, který držel 
v ruce. A který si, poté co si vyslechl ta 

nelichotivá slova, zahanbeně prohlížel.
„Ty pitomče,“ dodala ještě ona osoba 
s křivě nakresleným obočím a vysokán-
ským účesem à la Marge Simpsonová: 
„Dej to sem!“ Pak špatný kus vyměnila 
za jiný.
V úseku ryb a salátu jsem požádal 
prodavačku o zavináče. Na dva, které se 
mi nejvíc zamlouvaly, jsem jí ukázal. Ale 
nebyly mi přány. Prodavačka byla totiž 
příliš malá a její krátké paže zdaleka 
nedosáhly na mnou vyhlédnuté kousky. 
V další části prodejny jsem byl několi-
krát, kdykoli jsem si chtěl něco vyndat 
z regálu, vyrušen uondaným mužem, 
který právě v tu chvíli doplňoval zboží. 
Vždy sice řekl „s dovolením“, ale pak mě 
nemilosrdně vytlačil stranou, přičemž mi 
dvakrát přejel rudlem přes nohu.
Také mi v jednom nešťastném okamžiku 
vyklouzla z ruky láhev piva a rozbila se. 
Spolu s přivolanou ženou neurčité národ-
nosti jsem se, na rozdíl od ní nešikovně, 
podílel na odklizení střepů a na vytření 
kamenných dlaždic. Na jiném místě mi 
jiný nakupující bránil v průjezdu uzoun-
kou uličkou tím, že nechal svůj vozík 
v cestě a soustředěně a dlouze zkoumal 
datum spotřeby na obalu jisté značky 
másla za akční cenu. Moje supermarke-
tové martyrium pokračovalo tím, že oso-
ba, která sjela svého syna za to, že vybral 
maso plné flaks, úmyslně a prudce vra-
zila svým nákupním vozíkem do mého. 
Právě v okamžiku, kdy jsem studoval, 
dokdy je třeba spotřebovat jogurty, které 
jsem si vybral.

Konečně jsem se vydal k pokladně. Právě 
jsem se zařazoval na konec jedné dlouhé 
fronty, když do mezery, kterou jsem 
hodlal vyplnit, vnikla paní Simpsonová. 
K ní vzápětí s vrchovatě naloženou fůrou 
všeho možného hbitě a úslužně přirazil 
její submisivní potomek.
„Babo jedna!“ pomyslel jsem si. Součas-
ně jsem si s hrůzou uvědomil, že svou 
vnitřní emoci ventiluju dost nahlas. 
„Dědku jeden!“ reagovala vzápětí, jako 
kdyby na tuto situaci byla připravená 
už od chvíle, co do supermarketu vešla. 
Než mi došlo, co se vůbec stalo, povolala 
do zbraně svého syna a slovy „no snad se 
mě zastaneš, ne?“ ho vyzvala k nějakému 
konkrétnímu činu. Ten spočíval v tom, 
že se přede mne postavil a nesmělým 
hlasem, který vůbec nekorespondoval 
s obsahem věty, kterou ze sebe vydal, 
spíš jenom zašeptal: „Ihned se mé man-
želce omluvte!“
Nevím, co mě zasáhlo víc. Zda šokující 
objasnění jejich příbuzenského vztahu, 
nebo intenzivní zápach dechu, který jeho 
slova doprovázel. Dva údery pěstí by mi 
byly milejší.
Beze slova jsem se přesunul do jiné fron-
ty, ještě delší, k vedlejší pokladně.
Když jsem potom za hodnou chvíli 
vyšel před supermarket, stál šerif pořád 
na svém místě. Se stejně založenýma 
rukama a rozkročenýma nohama jako 
předtím si mě podezíravě prohlížel. A já 
jsem věděl, že vysoko převysoko nad 
houstnoucím smogem pražského podve-
čera určitě blikají hvězdy. 

Podvečer v supermarketu
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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Široký výběr regionálních potravin 
z Vašeho kraje je dostupný 

již ve 160 prodejnách BILLA.
Více informací naleznete na www.billa.cz.

DÁVÁTE PŘEDNOST POTRAVINÁM
Z RODNÉ ZEMĚ?
V BILLE nyní nabízíme prvotřídní a poctivé
potraviny od regionálních dodavatelů.
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